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B  S
Czytamy czasopisma, poznając fakty, prawdy i literaturę. Jed-

nakże nie z samego czytania nasza mądrość wypływa: aby zrozu-
mieć to, co czytamy, musimy przeprowadzić analizę tekstu, popra-
cować wyobraźnią, wczuć się i wsłuchać w tekst, aby pojąć to, co
litery przed nami sygnalizują.

Jeśli zatem tekst sprawia nam trudność, to czytamy go kilkakrotnie, aby po-
jąć, zrozumieć i wyciągnąć z niego esencję, którą autor chciał nam przekazać.
W podobny sposób powinniśmy traktować teksty Starego i Nowego Testamen-
tu, przez które co niedzielę mówi do nas, a jednocześnie nas poucza sam Bóg.

A dzisiaj nad wyraz dobitnie Bóg mówi o Prawie, o nakazach, bowiem:
„Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, za-
chowując nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam. Strzeżcie ich i
wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach narodów,
które usłyszawszy o tych prawach powiedzą: Z pewnością ten wielki naród to
lud mądry i rozumny". Przecież jesteśmy łasi na komplementy, na pochwały,
więc słowa o naszej mądrości winny nas radować.

Jednak w dalszej części dzisiejszego pouczenia otrzymujemy przestrogę,
„Odrzućcie przeto wszystko, co nieczyste, oraz cały bezmiar zła, a przyjmijcie
w duchu łagodności zaszczepione w was słowo, które ma moc zbawić dusze
wasze. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami
oszukującymi samych siebie.” Czyli samo słuchanie to za mało, by zrozumieć;
usłyszane słowa musimy przeanalizować i wprowadzać w czyn.

Jest jednak Ktoś,  kto nas uczy, jak to robić,  jak wchodzić w kolejne etapy
zrozumienia i czystości nie tylko tej cielesnej, ale głównie tej właściwej – du-
chowej. To nasz Pan Jezus Chrystus, który mówi do nas: „Słuchajcie Mnie,
wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby
uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nie-
czystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd,
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzda-
nie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni
człowieka nieczystym”. Pozostaje tylko pytanie, jak to robić, aby żyć w zgo-
dzie z naukami – ale to leży już tylko i wyłącznie w gestii naszego sumienia i
zrozumienia Słowa Bożego.



M  R  C

Wybrane myśli Matki Czackiej, która – razem z kard. Stefanem Wyszyń-
skim – 12 września zostanie ogłoszona błogosławioną.

X X X
Życie człowieka żyjącego z wiary, choć na pozór często szare i nudne,

jest w rzeczywistości pełnym treści i światła. W swoich obowiązkach widzi
on wyraz woli Bożej i dlatego stara się je spełnić dokładnie z miłości ku Nie-
mu. Ma drogę jasno wytkniętą przed sobą i dlatego ze spokojem idzie na-
przód, nie oglądając się na żadne względy ludzkie.

X X X
Jak często nawet wśród osób pobożnych, nawet wśród zakonnic, spotyka

się osoby, które mają pogański stosunek do grzechów, wad lub uchybień bliź-
niego. Jak często, nie znając dobrze sprawy, człowieka, warunków jego ży-
cia, sądzi się go, potępia się go, krytykuje się, wyśmiewa się z niego, nie zda-
jąc sobie sprawy, jak ciężkim może być grzech, który się w ten sposób popeł-
nia samemu, będąc jednocześnie przyczyną do grzechu cudzego.

X X X
Straszną odpowiedzialność mają przed Bogiem osoby, które lekkomyśl-

nie powtarzają jedne drugim zdarzenia lub usłyszane słowa, pobudzając bliź-
nich do sądów i krytyk ludzi i spraw, których mało lub wcale nie znają.

X X X
Ten sam człowiek, który tak łatwo sądzi, gdyby wiedział wszystko o

człowieku lub o sprawie, którą sądzi, na pewno inny sąd by wydał. Gdyby
zdawał sobie sprawę z tego, że te fakty, które wie, w zestawieniu z innymi
faktami, o których nie wie, nabrałyby zupełnie innego znaczenia. Gdyby znał
całą historię wewnętrzną i zewnętrzną człowieka i sprawy, na pewno sąd wy-
padłby zupełnie różny od sądu powierzchownego i pospiesznego. Najmędr-
szy człowiek tak mało wie, że im mądrzejszy, tym mniej sądzi to, co go ota-
cza, i ludzi, z którymi obcuje. Umie on rozróżnić, co jaką wartość ma wobec
Boga, ale zawiesza swój sąd i nie wypowiada go z pewnością siebie bez ape-
lacji. Nawet wtedy, gdy z obowiązku jaką sprawę lub postępowanie bliźniego
obowiązany jest osądzić, szuka światła w modlitwie, by sąd był sprawiedli-
wy. I wtedy jeszcze nie twierdzi na pewno, że ma rację.

X X X
Jednym z największych nieszczęść ludzkości jest pycha. Pycha sprawia,

że człowiek jest mniej lub więcej ślepym. (…) Pycha sprawia, że wszystko,
co wielkie, staje się dzięki niej małym, a wszystko, co małe, zwiększa się do
niemożliwych rozmiarów. (…) Słowem, pycha jest kłamstwem. (…) Pycha
sprawia, że człowiek nie chce być tym, czym jest w rzeczywistości, ale chce
być tym, czym go chce widzieć jego pycha. Im człowiek głupszy, tym bar-
dziej mu się wydaje, że jest najmędrszym z najmędrszych. Biedna ludzkość,
ile cierpień musi znosić z powodu swojej pychy!



Prządek nabożeństw
29.08.2021 – 06.09.2021

niedziela 29 sierpnia 2021 – XXII Zwykła
08:00 Za zm. Teresę Wolnik w 1 rocznicę śmierci.
10:30 Msza św. chrzcielna: chrzest Antoni Daniel Lazar. Roczne dziec-

ko: Maja Kinga Świerczek.
poniedziałek 30 sierpnia 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za otrzy-

mane łaski i zdrowie oraz opiekę Matki Najświętszej z okazji uro-
dzin.

wtorek 31 sierpnia 2021 – Dzień powszedni
18:00 Za zm. Jerzego Koska i Gabrielę Kozdój w 10 roczn. śmierci.
środa 1 września 2021 – Św. Bronisławy, dziewicy
09:00 Rozpoczęcie roku szkolnego.
czwartek 2 września 2021 – Dzień powszedni
17:00 Godzina Święta z okazją do Spowiedzi św.
18:00 Za zm. Jerzego Kołodziej, Barbarę i Leona Zyszka, Huberta Pa-

rys, zm. z rodzin Mika-Parys-Kołodziej-Zyszka, zm. kapłanów,
siostry zakonne i dusze w czyśćcu cierpiące.

piątek 3 września 2021 – Św. Grzegorza Wielkiego, papieża
06:45 W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.
18:00 Za zm. Teresę Jasny w 1 rocznicę śmierci.
sobota 4 września 2021 – Dzień powszedni
08:00 W intencji czcicieli Najświętszej Maryi Panny, zwłaszcza Róż Ró-

żańcowych.
13:30 Ślub Bendzera-Krzosok.
18:00 Za zm. Gertrudę Gemza w 1. rocznicę śmierci.
niedziela 5 września 2021 – ODPUST PARAFIALNY
08:00 Za zm. rodziców Genowefę i Jana Nowak, córkę Gertrudę, zięcia

Jana, synów Alfreda i Alojzego, synowe Małgorzatę i Różę,
dziadków z 4 stron, Emila Marcol, Małgorzatę Burdzik, zm. z po-
krewieństwa Kołodziejczyk-Nowak-Filip i dusze w czyśćcu cier-
piące.

10:30 Suma odpustowa w intencji Parafian.
poniedziałek 6 września 2021 – Dzień powszedni
07:00 (recytowana) Za zm. Artura Szmańta w 30 dni po śmierci.



Informacje duszpasterskie
29.08.2021 – 05.09.2021

Dzisiaj kolekta na bieżące potrzeby parafii. W przyszła niedzielę kolekta po-
winowata z okazji odpustu parafialnego. Serdeczne „Bóg zapłać!” za ofiary
złożone w kościele, przelewy na konto i przez mikropłatności.
Na dzisiejszą niedzielę, na prośbę rolników udzielam dyspensy od obowiąz-
ku powstrzymania się od prac niekoniecznych pod warunkiem uczestniczenia
we Mszy św. niedzielnej. Wszyscy, którzy skorzystają z dyspensy niech od-
mówią dowolną modlitwę w intencji głodujących.

W czwartek o godz. 19:00 do salki zapraszam na spotkanie organiza-
cyjne młodzież z VIII kl. Szkoły Podstawowej oraz I kl. Szkół Ponad-
podstawowych.

Kancelaria parafialna będzie czynna w dni powszednie (oprócz czwartku)
przez pół godziny po Mszy św.
Związek małżeński zamierzają zawrzeć:

· Paweł Wysocki, z parafii św. Marii Magdaleny w Lubomii
· Emilia Marcinkowska z naszej parafii

(zapowiedź trzecia)
W piątek od godz. 09:00 będę odwiedzał naszych Chorych z Komunią św.
Zapisy w zakrystii albo w kancelarii parafialnej.

W przyszłą niedzielę przypada parafialny odpust. Do sztanda-
rów proszę młodzież wypisaną na kartkach. Do baldachimu Pa-
nów z Rady Parafialnej. Po Mszach św. poświęcenie ziarna.

W zakrystii można nabywać kalendarze na 2022 rok z obrazami kościołów i
kaplic Metropolii Górnośląskiej oraz kalendarze misyjne. Cena 6 zł.

Gmina Rudnik informuje, że przystąpiła do zmiany dokumentów
planistycznych. Do dnia 31 sierpnia 2021r. można składać wnioski i
uwagi do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Rudnik. Wszystkich mieszkańców gminy oraz właścicieli nieru-
chomości położonych na terenie gminy Rudnik zachęcamy do zainteresowa-
nia się przeznaczeniem swoich nieruchomości. Wszelkie informacje na ten
temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Rudnik w pokoju nr 7 na parterze.
W imieniu nas wszystkich składam serdeczne „Bóg zapłać!” tym, którzy w
piątek posprzątali, ustroili i przygotowali kościół na dzisiejszy Dzień Pański.
W przyszły piątek (03.09.2021, godz. 18:45) Halamoda K., Niemiec J., Wi-
denka G., Pol U., Kuczera-Kara A. i Bula A. a w kolejny piątek (10.09.2021,
godz. 18:45) Kszuk T., Żółtańska M., Żółtańska K., Gładysz S., Wolnik A., i
Kałuża G.
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