W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 101 – 5 listopada 2017 r. – XXXI Niedziela Zwykła


Ewangelia na niedzielę (Mt 23, 1-12)
Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami:
«Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc
i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie.
Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do
uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie
chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać.
Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach
i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich
Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy
jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz,
Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz Mistrz,
Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto
się poniża, będzie wywyższony».

Rozważanie:

Jezus ostrzega nas wszystkich przed złą intencją naszych czynów. Jeśli nawet największe rzeczy
robimy dla innych, ale jedyną naszą motywacją jest się pokazanie, wybicie ponad innych - taki czyn
nie jest miły Panu, już lepiej zróbmy coś małego, ale z chęci serca, a nie naszej pychy czy dumy.
Nasza religijność nie jest na pokaz, nie chodzi by się ukrywać z dawaniem, czynieniem dobra,
ale by oczyścić nasze intencje, by czynienie dobra wypływało z naszych serc, z serc, które kochają.
Jezus wiedział, że gdy zostawi swoich uczniów kiedyś przyjdzie im ochota, by się wyróżnić,
by pokazać innym kto tu jest większy, ważniejszy. Dziś ich ostrzega, nie pozwalajcie się nazywać
Rabbi, nie pozwalajcie się nazywać Nauczycielu, nie pozwalajcie się nazywać Ojcze (Abba),
te wszystkie tytuły należą do mnie, a wy bądźcie dla siebie braćmi. Kto ma doświadczenie
pielgrzymkowe wie o tradycji, że każdy zwraca się do innych przez bracie/siostro, tutaj nie ważne
są tytuły, nie ważne jest pochodzenie, wiek, zawód, ważne jest, że razem pielgrzymujemy, razem
znosimy spiekotę dnia, ulewne deszcze. Wszyscy jesteśmy równi przed tymi doświadczeniami.
O tym przypomina uczniom Jezus, razem będzie kroczyć, by osiągnąć zbawienie, więc nie
wywyższaj się, bo deszcz tak samo będzie cie moczył jak innych, jesteście równi. (puncta.blox.pl)



W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w czwartek – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w piątek – wspomnienie
św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, w sobotę – św. Marcina z Tours, biskupa.



Czytania mszalne:
Niedziela (05.11): Ml 1,14b-2,2b.8-10 Ps 131 1Tes 2,7b-9.13 Mt 23,1-12; poniedziałek (06.11):
Rz 11,29-36 Ps 69 Łk 14,12-14; wtorek (07.11): Rz 12,5-16a Ps 131 Łk 14,15-24; środa (08.11):
Rz 13,8-10 Ps 112 Łk 14,25-33; czwartek (09.11): Ez 47,1-2.8-9.12 Ps 46 1Kor 3.9b-11.16-17 J 2,13-22;
piątek (10.11): Rz 15,14-21 Ps 98 Łk 16,1-8; sobota (11.11): Rz 16,3-9.16.22-27 Ps 145 Łk 16,9-15.


Różaniec jako zadośćuczynienie

W roku kościelnym listopad poświęcony jest modlitwie za zmarłych. Przez cały ten miesiąc
w świątyniach odmawiany jest codziennie różaniec połączony z tzw. wypominkami, czyli
z odczytywaniem imion, a niekiedy i nazwisk zmarłych, w intencji których ofiarowane są poszczególne
dziesiątki. Różaniec jest po Mszy świętej najskuteczniejszą modlitwą za dusze w czyśćcu cierpiące.
Odmawiając go polecamy te dusze potężnemu orędownictwu Matki Najświętszej, która wstawi się za nie
przed Bogiem i wyjedna im Jego Miłosierdzie. "Możemy się do Niej modlić na różne sposoby - nauczał

papież Pius XII - ale najwięcej osiągniemy przez różaniec, który wywodzi się raczej od Boga, niż od ludzkiej
zapobiegliwości i wynalazczości". Różaniec stanowi skuteczną pomoc dla dusz czyśćcowych nie tylko
dlatego, że jest on sposobem modlitwy najmilszym Matce Najświętszej, ale również ze względu na odpusty,
jakie zostały do niego przywiązane. Odpusty, jak wiadomo, przynoszą darowanie kary należnej
za popełnione grzechy, za które wina została już wcześniej odpuszczona na spowiedzi świętej. Odpustów
udziela Kościół ze swego skarbca zadośćuczynień, na który składają się zasługi Pana Jezusa ofiarowane
za ludzkość, dobre uczynki i zasługi Matki Najświętszej, Świętych, a także milionów ludzi żyjących,
członków mistycznego Ciała Chrystusa. Uzyskanych odpustów nie można przekazywać osobom żyjącym.
Zawsze jednak mogą być one ofiarowane za zmarłych, którzy zeszli z tego świata w skrusze i żalu z powodu
obrazy Boga, ale za życia nie zdołali w pełni zadośćuczynić za popełnione grzechy i zaniedbania, wobec
czego muszą oczyszczać się przez pokutę w czyśćcu. Dusze czyśćcowe są więc wolne od winy za popełnione
grzechy, gdyż ta została zmazana w chwili śmierci. Nie mogą jednak przejść do wiecznej szczęśliwości,
zanim nie oczyszczą się z wszelkich pozostałości grzechowych i nie dostąpią odpuszczenia kary, która jest
jedyną przegrodą między nimi a Stwórcą. Odpusty ofiarowane za dusze czyśćcowe pomagają im wypłacić
się Bożej sprawiedliwości, skracają ich cierpienia i przybliżają wejście do chwały wiecznej. Potrzebę
ofiarowania odpustów za dusze w czyśćcu cierpiące potwierdzają liczne dokumenty wydane przez Stolicę
Apostolską. Potwierdzenie tej potrzeby znajdujemy także w Dzienniczku bł. Faustyny Kowalskiej, która
zanotowała w nim słowa, jakie wypowiedział do niej Chrystus: "Dziś sprowadź mi dusze, które
są w więzieniu czyśćcowym i zanurz je w przepaści Miłosierdzia Mojego, niechaj strumienie Krwi Mojej
ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane, odpłacają się Mojej
sprawiedliwości, w twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca Mojego Kościoła wszystkie
odpusty i ofiaruj za nie... O, gdybyś znała ich mękę, ustawicznie' byś ofiarowała za nie jałmużnę ducha
i spłacała ich długi Mojej sprawiedliwości". Dusze czyśćcowe nie pozostają dłużne tym, którzy swą
modlitwą, cierpieniem czy umartwieniami pomagają im wyrównać długi wobec Bożej sprawiedliwości.
Do wielkiej pomocnicy dusz czyśćcowych, Marii Lataste Chrystus powiedział: "Módl się za dusze w czyśćcu,
aby je uwolnić od mąk, aby przyspieszyć ich uwolnienie i wprowadzenie do wiecznego szczęścia.
Módl się za nie, gdyż tym samym modlisz się za siebie... bo kiedy dusze wyzwolisz, wtedy masz w niebie
wielu orędowników, którzy proszą za tobą, przez co ty, jak długo jeszcze pozostaniesz na ziemi, staniesz
się coraz świętszą, a po śmierci szybko uwolniona zostaniesz z czyśćca". Powodem głębszego zrozumienia
potrzeby modlitwy za dusze w czyśćcu staje się często śmierć naszych bliskich. Nie należy jednak odkładać
tej modlitwy aż do takiego trudnego momentu. Starając się codziennie pomagać tym duszom przez
ofiarowanie w ich intencji odpustów, jakie zostały przywiązane do różańca, zasłużymy niewątpliwie
na ich pomoc w uzyskaniu tak potrzebnego w godzinie śmierci odpustu zupełnego. Królowo Różańca
Świętego - módl się za nami i za dusze w czyśćcu cierpiące.
(M. Wacholc, Różaniec przemienia życie)


Narodowe Święto Niepodległości
W najbliższą sobotę obchodzić będziemy Narodowe Święto Niepodległości – najważniejsze polskie
święto narodowe. Obchodzone jest ono co roku 11 listopada, na pamiątkę odzyskania przez Polskę
wolności w 1918 roku. W tym dniu gromadzimy się w świątyniach, by dziękować Panu Bogu za ten dar.
Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza, że czwarte przykazanie (czcij ojca swego i matkę swoją)
domaga się ukazywania czci, miłości i wdzięczności obywateli względem ojczyzny oraz tych, którzy nią
rządzą lub kierują (KKK 2199). Jan Paweł II w wydanej w 2005r. książce „Pamięć i tożsamość” tak opisał
miłość Ojczyzny: Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy
samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu.
Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą,
że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania.
Dziesięć lat wcześniej w czasie przemówienia w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych
przypominał: Musimy wyjaśnić zasadnicze różnice pomiędzy niezdrową formą nacjonalizmu, który uczy
pogardy dla innych narodów i kultur, a patriotyzmem, który jest właściwą miłością własnego kraju.
Prawdziwy patriotyzm nigdy nie stara się dążyć do dobrobytu własnego narodu kosztem innych. Bowiem
ostatecznie dotknęłoby to także jego własnego narodu, wyrządzenie krzywdy dotyka obu stron – i agresora,
i ofiary. Nacjonalizm, szczególnie w swoich najskrajniejszych formach, jest więc antytezą prawdziwego
patriotyzmu. Patriotyzm wymaga odpowiedzialnego wychowania i samowychowania. Jak w każdej innej
sferze życia moralnego, tak i tu wszelkie braki w wychowaniu grożą niebezpieczeństwem kwestionowania
najbardziej oczywistych i słusznych obowiązków wobec ojczyzny. Brak autentycznej postawy
patriotycznej pociąga za sobą rozliczne ujemne skutki, zwłaszcza w sferze życia społecznego i politycznego

kraju i narodu. Należy do nich zaliczyć: brak szacunku do ludzi swego pochodzenia, niezdolność
do współpracy z innymi dla ogólnego dobra, brak ofiarności oraz ogólny egoizm, a także utratę tożsamości
narodowej i obywatelskiej, co z kolei sprzyja patologii społecznej, gospodarczej i prawnej. Jesteśmy
wszyscy odpowiedzialni za dobro wspólne. Św. Jan Paweł II przypominał nam: Wolności nie można tylko
posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i tworzyć przez prawdę. Weźmy sobie te słowa
do serca (D.E.)


Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom do Przemyśla

Każde powołanie kapłańskie w swej najgłębszej warstwie jest wielką tajemnicą,
jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka.
W sobotę, 21 października odbyła się pielgrzymka członków i sympatyków Dzieła Pomocy Powołaniom
do przemyskiej archikatedry. Wyjechaliśmy o godz. 8.00 rano z parkingu przy kościele pw. NSPJ.
Razem z nami w pielgrzymce uczestniczyli parafianie z kościoła pw. św. Wawrzyńca wraz siostrą Marią
i parafianie ze Skołoszowa z dziećmi. Pierwsze kroki skierowaliśmy do grobu bł. ks. Jana Wojciecha
Balickiego, aby pomodlić się o jego rychłą kanonizację. Złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze, jako znak
naszej modlitewnej obecności przy grobie błogosławionego. Następnie udaliśmy się do katedry, aby wraz
z klerykami modlić się na Różańcu za powołanych do kapłaństwa. O godz. 10.00 rozpoczęła się Eucharystia
pod przewodnictwem abpa Józefa Michalika. Podczas Mszy Św. homilię wygłosił opiekun Dzieła Pomocy
Powołaniom ks. dr Marek Dżugan. Mówił w niej o tym, jak wielką moc ma modlitwa za kapłanów
oraz ta o nowe powołania do kapłaństwa. Ks. Maciej uwrażliwił serca zgromadzonych na dar powołania,
który jest niezasłużonym Bożym darem. Stąd po pierwsze ten dar domaga się wdzięczności, ale i stałej
prośby, by Pan posyłał robotników na swoje żniwo. Każde powołanie jest tajemnicą dialogu między
Stwórcą a powołanym, aby mimo ludzkiej słabości, móc zaufać Temu, który powołuje. Ks. Maciej zauważył
także, że w kształtowaniu powołania będą i przeszkody, które w Ewangelii wskazuje sam Jezus:
konsumpcyjny styl życia, niezdrowe przywiązania w relacjach ludzkich i nieuporządkowana hierarchia
wartości. W tych nieprzychylnych warunkach potrzeba modlitwy, za tych, którzy postępują na drodze
powołania, aby mogli przezwyciężać strach, niepewność i ludzką słabość Po Mszy Św. ucałowaliśmy
relikwie bł. Jana Wojciecha Balickiego i przeszliśmy do budynku seminarium. Tutaj powitano nas
poczęstunkiem, w czasie którego przygrywał klerycki zespół „SPES”. Potem obejrzeliśmy spektakl
teatralny w wykonaniu alumnów pt. „Andrzej Bobola uczy jak umierać”. Na zakończenie klerycy wręczyli
nam liściki z prośbą o modlitwę w ich intencjach. (M.M. i S. K.)


Przewodnik liturgiczny po Mszy Świętej i nie tylko – ks. dr Sławomir Sosnowski

Czemu służy bicie dzwonów? Liturgia zawiera w sobie pewne przesłanie i ono przychodzi do nas
przez bardzo konkretne znaki. O liturgii mówimy, że jest zgromadzeniem, że Chrystus nas razem gromadzi.
Co nam przypomina – jaki konkretny znak przypomina nam, że to Chrystus nas wzywa? Znak, który
nie zawsze występuje. Jest może trochę zapomniany. Takie właśnie znaczenie – głosu, który zwołuje, ma
bicie w dzwony. Dźwięk, który słychać daleko, roznosi się. Ma specyficzny charakter. Traktowany jest jako
dźwięk święty. Dzwony dzisiaj są błogosławione, ale przez lata mówiło się, że dzwon jest chrzczony.
Namaszczano go tym samym olejem, który się używa w chrzcie, bierzmowaniu, sakramencie święceń.
Przywiązując do dźwięku dzwonu takie ważne znaczenie. Jest on jak głos Chrystusa, który nas zwołuje
na liturgię. Oprócz tego, ten dźwięk ma też inne znaczenie, pochodzące z czasów, gdy nie było innych
środków przekazu. Dźwięk dzwonu towarzyszył ważnym zgromadzeniom, zarówno radosnym jak
i smutnym. Dzwony towarzyszą śmierci i uroczystościom pogrzebowym. Najradośniejsze dzwony, które
niektórym z nas dane było usłyszeć to dzwony towarzyszące wyborowi Jana Pawła II. Dźwięk dzwonu coś
obwieszcza, ale ma nie tylko znaczenie informacyjne – coś się wydarzyło, posłuchajcie innych ludzi, może
oni już wiedzą – jego dźwięk odnosi nas do Pana Boga. Kolejne znaczenie dzwonu, to wyznaczanie rytmu
czasu np. dzwony na Anioł Pański. Wskazuje, że czas to dar od Pana Boga. Musimy pamiętać, że dzwon nam
przypomina, że gromadzimy się na Mszę Świętą, bo jesteśmy zwołani. Wolą Chrystusa jest byśmy byli
jedno, gdy stajemy przed Nim.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiaj zmiany tajemnic różańcowych. Zapraszamy należących do Różańca na nabożeństwo
o godz. 15.30. Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II.
W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
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4.

5.

6.

7.

Na balaskach wyłożone kartki na wypominki. Modlimy się za zmarłych polecanych
w wypominkach. Wypominki prosimy składać w zakrystii.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 4.
W sobotę, 11 listopada modlimy się w intencji Ojczyzny. O godz. 10.00 Msza św. w kościele
św. Wawrzyńca, a po niej program patriotyczny pod Pomnikiem i w Miejskim Ośrodku
Kultury. Uroczystość odpustowa w Łowcach.
W parafii św. Wawrzyńca organizowane są rekolekcje ewangelizacyjne, które odbędą się
w terminie od 17 do 19 listopada. Zapraszamy mieszkańców naszego miasta oraz wszystkich,
którym zależy na odnawianiu prawdziwych wartości życia małżeńskiego i rodzinnego.
Przewidujemy, że będą także uczestnicy z dalszych okolic. Potrzebne są rodziny z naszego
miasta, które przyjęłyby w gościnę rodziny przyjezdne. Bardzo prosimy te rodziny
o zgłoszenie się w zakrystii.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów III i IV.
INTENCJE MSZY ŚW. 05/11 - 12/10/2017

05/11/2017 XXXI Niedziela Zwykła
08:00

O szczęśliwą operację dla ANNY; 10:00 Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

11:30

Za Rejon I i II; 16:00 Za ++ STANISŁAWĘ i FRANCISZKA

06/11/2017 Poniedziałek
06:30

1. Dziękczynna za operację z prośbą o zdrowie dla MARII; 2. Za ++ polecanych w wypominkach

17:00

1. Za ++ LUDWIKĘ, MARIĘ i ZBIGINIEWA; 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

07/11/2017 Wtorek
06:30

1. O zdrowie dla wnuczki ZOSI; 2. Za ++ Rodziców i Rodzeństwo – (Bogusława Franus)

17:00

1. Za + JANA w 10 rocznicę śmierci i za ++ z rodziny; 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

08/11/2017 Środa
06:30

1. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona); 2. Za + STANISŁAWA Mazura – (chrześnica z rodziną)

17:00

1. Za + STANISŁAWA Bienia – (Małgorzata); 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

09/11/2017 Czwartek
06:30

1. Za + WERONIKĘ; 2. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona)

17:00

1. Za + MARIĘ Wowiankę w 5 rocznicę śmierci; 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

10/11/2017 Piątek
06:30

1. Za ++ PIOTRA I BOGDANA; 2. Greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko; 3. Za + ZBIGNIEWA Franusa

17:00

Za ++ WIESŁAWĘ i JÓZEFA Lewandowskich

11/11/2017 Sobota
06:30

Za ++ rodziców GRZEGORZA i ANIELĘ Woźny w rocznicę śmierci

17:00

1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców ul. Budowlanych; 2. Za + STANISŁAWA
Bienia – (Małgorzata z rodziną); 3. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

12/11/2017 XXXII Niedziela Zwykła
08:00

Za Parafian; 10:00 Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

11:30

Za rejon III i IV; 16:00 Za zmarłych ANTONIĘ i ANTONIEGO Madejowskich


Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

