INTENCJE MSZALNE
02.08. – 08.08.2021 rok.
PONIEDZIAŁEK

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
01.08. – 08.08.2021 rok.
02.08.

18.00: za ++ męża Józefa Termin, jego rodziców, 2 braci, Antoniego i Gertrudę
Olek, Leona Gomolla oraz pokrewieństwo Termin – Olek – Pierończyk.
e

WTOREK

03.08.

7.00: za ++ rodziców Bronisławę i Edwarda Pawłowicz, brata Jerzego oraz
pokrewieństwo Pawłowicz – Jonda.
ŚRODA – św. Jana Marii Vianeya, prezbitera

04.08.

18.00: dziękczynno-błagalna do BO z podziękowaniem za otrzymane łaski
z prośbą o dalsze zdrowie i błogosławieństwo Boże w intencji Kornelii
i Adama Jurczyk.
CZWARTEK

05.08.

18.00: za ++ rodziców Józefa i Annę Klein, Bernarda i Gertrudę Jacek, wnuczkę
Judytę oraz pokrewieństwo Klein – Gromotka – Jacek – Suchan.
PIĄTEK – Święto Przemienienia Pańskiego

06.08.

7.00: w intencji czcicieli NSPJ.
18.00: dziękczynno-błagalna do BO za wstawiennictwem MB Różańcowej
w intencji Róż Różańcowych Rodziców.
SOBOTA

07.08.

7.00: w intencji czcicieli NMP.
18.00: za ++ rodziców Marię i Gintra Niestrój, brata Józefa, wnuka Oliwiera,
ojca Zygmunta Piątek, rodzeństwo Danutę, Stanisława i Zbigniewa
Piątek, babcie, szwagra Alfreda Strzelczyk oraz księży.
XIX NIEDZIELA ZWYKŁA

08.08.

7.30: za ++ Marię i Augustyna Stypa, syna i synową, Annę i Ignacego
Pawletko, 2 synów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
10.00: za ++ Erwina Pawletko, Pawła Szczygieł oraz pokrewieństwo Nowara –
Pawletko.

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na spłatę kredytu za remont naszego kościoła.
Za złożoną ofiarę składam serdeczne Bóg zapłać.

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA.
Kolekta przeznaczona jest na bieżące potrzeby naszej parafii.

WIADOMOŚCI OGÓLNE.
W dzisiejszą niedzielę na Górze św. Anny – odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej z
Porciunkuli.
Również w dzisiejszą niedzielę na Górze św. Anny – Pielgrzymka Motocyklistów.
W poniedziałek 2 sierpnia można uzyskać odpust zupełny tzw. Porciunkuli. Można go
uzyskać we wszystkich kościołach parafialnych.
Biskup Gliwicki zezwala na uzyskanie tego odpustu zupełnego albo 2 sierpnia albo w
niedzielę poprzedzającą ( 1 sierpnia ) albo w niedzielę po 2 sierpnia ( 8 sierpnia ), ale
tylko w jeden z tych dni.
Warunki uzyskania odpustu: sakrament pokuty i Komunia św.; nawiedzenie kościoła;
modlitwa „Ojcze Nasz” i „Wierzę w Boga Ojca”, modlitwa w intencji Ojca Świętego,
wykluczenie wszelkiego przywiązania do grzechu.
Pierwszy Czwartek Miesiąca:
Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi świętej.
Po Mszy św. o godz. 18.00 odmawiamy modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.
Pierwszy Piątek Miesiąca:
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy Litanię do NSPJ.
Od godz. 8.30 duszpasterskie odwiedziny chorych. Chorych należy zgłosić do czwartku
włącznie.
Od godz. 17.30 okazja do spowiedzi świętej.
Pierwsza Sobota Miesiąca:
O godz. 6.30 śpiewamy Godzinki do NMP.
Po Mszy św. o godz. 7.00 odmawiamy Litanię do NMP.
W niedzielę 4 lipca zebrano kolektę na spłatę kredytu za remont naszego kościoła
w kwocie 1681,70 zł. oraz 6 euro i w niedzielę 18 lipca zebrano 1955,10 zł.
Jeszcze raz za dar serca serdecznie dziękuję.
Do sprzątania kościoła zapraszam: Mariola Morcinek, Sara Szubert, Anna
Szubert, Beata Szubert.

PODZIĘKOWANIA.
Dziękuję paniom za posprzątanie naszego kościoła.

Encyklika papieża Franciszka - „Fratelli Tutti”

INFORMATOR PARAFII
Św. MIKOŁAJA w RUDNIE.

Bez projektu dla wszystkich
15. Najlepszym sposobem, by panować i posuwać się naprzód bez ograniczeń, jest sianie rozpaczy i budzenie ciągłej
nieufności, nawet jeśli jest to zakamuflowane pod maską bronienia pewnych wartości. Dzisiaj w wielu krajach stosowany
jest polityczny mechanizm jątrzenia, rozdrażniania i polaryzacji. Na różne sposoby odmawia się innym prawa do istnienia
i wyrażania swoich opinii. W tym celu stosowane są strategie ośmieszania ich, posądzania, osaczania. Nie bierze się pod
uwagę prawdy i wartości prezentowanych z ich strony, a w ten sposób społeczeństwo staje się uboższe i podległe
despotyzmowi najsilniejszych. Polityka prowadzona w ten sposób nie jest już zdrową dyskusją na temat projektów
długofalowych na rzecz rozwoju wszystkich i dobra wspólnego, lecz jedynie doraźnymi rozwiązaniami marketingowymi,
które znajdują największe korzyści w zniszczeniu drugiego. W tej nikczemnej grze dyskwalifikacji, debata jest
manipulowana, tak aby nieustannie podlegała kontrowersji i konfrontacji.
16. W tym konflikcie interesów, który stawia nas wszystkich przeciw wszystkim, w którym zwycięstwo staje się
synonimem zniszczenia, jak można podnieść głowę, by rozpoznać bliźniego lub stanąć obok tego, kto upadł w drodze?
Projekt o wielkich celach na rzecz rozwoju całej ludzkości brzmi dziś jak majaczenie. Dystanse między nami rosną, a
ciężka i powolna wędrówka w kierunku zjednoczonego i bardziej sprawiedliwego świata doznaje nowego i drastycznego
cofnięcia.
17. Troska o świat, który nas otacza i nas wspiera, oznacza zatroszczenie się o nas samych. Ale musimy stać się „nami”,
zamieszkującymi wspólny dom. Taka troska nie interesuje potęg gospodarczych, które potrzebują szybkich zysków.
Często głosy podnoszone w obronie środowiska naturalnego człowieka są uciszane lub wyśmiewane, przedstawiając jako
racjonalne to, co jest jedynie interesem partykularnym. W tej kulturze, którą tworzymy, pustej, nastawionej na doraźność
i pozbawionej wspólnego projektu, „można przewidywać, że wobec wyczerpywania się niektórych zasobów dojdzie do
stworzenia korzystnego scenariusza dla nowych wojen, maskowanych szlachetnymi roszczeniami”.
18. Wydawać by się mogło, że część ludzkości można poświęcić na rzecz selekcji, która faworyzuje grupę społeczną,
zasługującą na życie bez ograniczeń. W gruncie rzeczy „ludzie nie są już postrzegani jako podstawowa wartość, którą
należy szanować i chronić, szczególnie jeśli są ubodzy lub niepełnosprawni, jeśli «nie są jeszcze potrzebni» – jak dzieci
nienarodzone – lub «nie są już potrzebni» – jak osoby starsze. Staliśmy się niewrażliwi na wszelkie formy marnotrawstwa,
począwszy od marnowania żywności, które jest jednym z najbardziej zasługujących na potępienie”.
19. Brak dzieci, powodujący starzenie się społeczeństw, wraz z pozostawieniem osób starszych w bolesnej samotności,
wyrażają pośrednio, że wszystko kończy się wraz z nami, że liczą się tylko nasze osobiste interesy. Tak więc „przedmiotem
odrzucania nie są tylko pokarm czy dobra zbywające, ale często same istoty ludzkie”. Widzieliśmy, co stało się z osobami
starszymi w niektórych częściach świata z powodu koronawirusa. Nie powinni umierać w ten sposób. Ale w
rzeczywistości coś podobnego wydarzyło się już wcześniej z powodu fal upałów i innych okoliczności: ludzie byli w
okrutny sposób odrzucani. Nie zdajemy sobie sprawy, że izolowanie osób starszych i pozostawianie ich pod opieką obcych,
bez właściwego i bliskiego towarzyszenia rodziny, okalecza i zubaża samą rodzinę. Co więcej, doprowadza do
pozbawienia ludzi młodych niezbędnego kontaktu z ich korzeniami i mądrością, której młodzież nie może osiągnąć o
własnych siłach.
20. To odrzucenie wyraża się na wiele sposobów, na przykład w obsesji na punkcie obniżania kosztów pracy, bez brania
pod uwagę poważnych konsekwencji, jakie to powoduje, gdyż bezrobocie, jako bezpośredni skutek, poszerza granice
ubóstwa. Ponadto, odrzucenie to przybiera odrażające formy, które uważaliśmy za już przezwyciężone, takie jak rasizm,
który nieustannie się skrywa i pojawia na nowo. Przejawy rasizmu odnawiają w nas wstyd, ukazując, że rzekome postępy
społeczeństwa nie są tak realne ani pewne raz na zawsze.
21. Istnieją zasady ekonomiczne, które okazały się skuteczne dla rozwoju, chociaż nie w tej samej mierze dla integralnego
rozwoju człowieka. Wzrosło bogactwo, ale pozbawione równości, co prowadzi do powstawania „nowych form ubóstwa”.
Kiedy mówimy, że współczesny świat ograniczył ubóstwo, czynimy to, mierząc je kryteriami z dawnych czasów, których
nie da się porównać z dzisiejszą rzeczywistością. W innych czasach bowiem, na przykład, brak dostępu do energii
elektrycznej nie był uważany za oznakę ubóstwa, ani nie był powodem wielkiego udręczenia. Ubóstwo jest zawsze
analizowane i rozumiane w kontekście rzeczywistych możliwości danego momentu historycznego.
cdn.
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XVIII Niedziela Zwykła.

01 sierpień 2021 rok.

Ewangelia: J 6, 24 – 35.

Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa
ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali
Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego:
«Rabbi, kiedy tu przybyłeś?».
W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście
chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który
trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem
pieczęcią
swą
naznaczył
Bóg
Ojciec».
Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła
Boga?».
Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście
wierzyli w Tego, którego On posłał».
Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie
uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano:
„Dał im do jedzenia chleb z nieba”».
Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz
dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z
nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje
światu».
Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!»
Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi,
nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».
*************************************************************

