W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 102 – 12 listopada 2017 r. – XXXII Niedziela Zwykła


Ewangelia na niedzielę (Mt 25,1–13)
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: «Podobne będzie
królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy
i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć
roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich
naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie
i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”
Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych:
„Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam
nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan
młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą
w końcu i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!” Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę,
powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

Rozważanie:

W przypowieściach rabinicznych, oliwa symbolizowała dobre uczynki, które zaświadczą w dniu sądu
o tym, kim naprawdę byliśmy. Chrześcijanie jednak przypowieść tę mogą rozumieć szerzej. To nie suma
dobrych i złych uczynków w dniu sądu ostatecznego jest punktem orientacyjnym w naszym życiu. Taka
orientacja wiodłaby do życia w lęku. Chrześcijanin nie może żyć pogrążony tylko w rachubie dobrych
uczynków i grzechów, ale w pragnieniu większej wiary i miłości. Mamy bardziej kochać Boga, lepiej
widzieć potrzeby innych, rozumieć je i umieć pomagać. Mamy napełnieni Duchem Jezusa współdziałać
z Nim dla dobra i zbawienia świata. Nasze zbawienie to nie tylko niebo a nie piekło po śmierci, ale także
obecna w tym życiu miłość, która odrywa nas od lęków, złych przywiązań, gniewu, wszelkiego zła.
To relacja z Bogiem, wiara i miłość jest źródłem unikania grzechów i dobrego życia. Uczynki są ściśle
związane z wiarą, ale nie pierwsze względem niej. Czym dla Ciebie jest „oliwa” z przypowieści? Czym
jest odrobina oliwy, która może sprawić, że zapalisz się jasnym płomieniem, ale tylko na chwilę?
Czym jest nieraz ciężkie naczynie, w którym przechowujesz zapas oliwy, który pozwala nie gasnąć
Ci duchowo przez długi czas? (ks. Rafał Huzarski SJ)


W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski, w środę – św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła,
w czwartek – wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik świętych apostołów
Piotra i Pawła oraz św. Małgorzaty Szkockiej i św. Gertrudy, dziewicy, w piątek – św. Elżbiety
Węgierskiej, w sobotę – bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy.



Czytania mszalne:
Niedziela (12.11): Mdr 6,12-16 Ps 63 1Tes 4,13-18 Mt 25,1-13; poniedziałek (13.11): Mdr 1,1-7 Ps 139
Łk 17,1-6; wtorek (14.11): Mdr 2,23-3,9 Ps 34 Łk 17,7-10; środa (15.11): Mdr 6,1-11 Ps 82 Łk 17,11-19;
czwartek (16.11): Mdr 7,22-8,1 Ps 119 Łk 17,20-25; piątek (17.11): Mdr 13,1-9 Ps 19 Łk 17,26-37;
sobota (18.11): Mdr 18,14-16;19,6-9 Ps 105 Łk 18,1-8.



Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej

Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej wpisują się w Światowy Dzień Młodzieży obchodzony
od 32 lat w Niedzielę Palmową w kościołach lokalnych, w duchowej łączności z Ojcem Świętym i młodymi
katolikami na całym świecie. Od samego początku młodzież archidiecezji przemyskiej włącza się w tę
ogólnoświatową modlitwę i refleksję młodych ludzi – od roku 1994 jeszcze bardziej intensywnie, bo przez
trzydniową celebrację Niedzieli Palmowej, czyli Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej.

Na zaproszenie Metropolity Przemyskiego, na przestrzeni tych 23 lat, młodzi spotykali się w różnych
miastach archidiecezji, a hasła Spotkań tworzą swego rodzaju Katechizm Młodych:
• 1994 Przemyśl – „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam” (J 15, 5)
• 1995 Krosno
– „Idźcie i głoście Dobrą Nowinę, która zbawia”
• 1996 Jarosław
– „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)
• 1997 Sanok
– „Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczycie” (J 1,38-39)
• 1998 Łańcut
– „Duch Święty was wszystkiego nauczy” (J 14, 26)
• 1999 Leżajsk
– „Ojciec was miłuje” (J 16, 27)
• 2000 Przemyśl – „A Słowo stało się Ciałem” (J 1, 14)
• 2001 Krosno
– „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia
bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23)
• 2002 Jarosław
– „Wy jesteście solą dla ziemi… wy jesteście światłem świata… ” (Mt 5, 13-14)
• 2003 Sanok
– „Z Maryją adorujemy Oblicze Jezusa”
• 2004 Łańcut
– „O nową wyobraźnię Miłosierdzia”
• 2005 Leżajsk
– „Przybyliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)
• 2006 Przeworsk – „Przywracajmy nadzieję młodym”
• 2007 Brzozów – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”
• 2008 Krosno
– „Bądźmy uczniami i świadkami Chrystusa w mocy Ducha Świętego”
• 2009 Przemyśl – „Otoczmy troską życie”
• 2010 Jarosław
– „Bądźmy świadkami miłości, aby osiągnąć życie wieczne”
• 2011 Sanok
– „Przez wiarę zakorzenieni w Chrystusie”
• 2012 Łańcut
– „Radośni, bo Kościół naszym domem”
• 2013 Przeworsk – „Idźcie i bądźcie solą ziemi”
• 2014 Leżajsk
– „Wierzę w Syna Bożego”
• 2015 Brzozów – „Błogosławieni czystego serca” (Mt 5,8)
• 2016 Przemyśl – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7)
• 2017 Ustrzyki Dolne – „Idźcie i głoście Ewangelię” (Mk 16,15)
Gospodarzem 24. Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w dniach 23-25 marca
2018 roku będzie miasto i gmina Radymno. (D.E.)


Spotkanie organizacyjne przed Spotkaniem Młodych Archidiecezji Przemyskiej

7 listopada w domu parafialnym odbyło się już drugie spotkanie organizacyjne przed SMAP-em,
które w 2018 r. będzie miało miejsce w naszym mieście Radymnie.
Na spotkaniu obecni byli m.in. Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, ks. Tadeusz Biały – Diecezjalny
Duszpasterz Młodzieży, odpowiedzialni za ważne duszpasterstwa Archidiecezji oraz księża kościołów
stacyjnych. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych z Powiatu
Jarosławskiego – Starosta Jarosławski, Burmistrz Miasta Radymno i Wójt Gminy Radymno oraz dyrektorzy
placówek oświatowych z Radymna, Ostrowa, Skołoszowa i Świętego. Ważną rolę w tym przedsięwzięciu
będą miały do odegrania służby mundurowe: Policja, Straż Pożarna, a także Służby Medyczne, których
przedstawicieli także gościliśmy. Na koniec spotkania wszyscy wyrazili chęć pomocy i współpracy przy
realizacji tego szczególnie pięknego wydarzenia wiary. (x. Szczepan)



Adoracja Najświętszego Sakramentu
Pięknie jest zatrzymać się przed Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie na duchowej
rozmowie, na cichej adoracji w postawie pełnej miłości. (Jan Paweł II)
Decyzją Metropolity Przemyskiego, ks. abpa Adama Szala, od 28 listopada 2016 r. w kolejnych parafiach
naszej Archidiecezji rozpoczęły się całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu. Główną intencją
adoracji jest usilna prośba i modlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz
modlitwa za powołanych. Św. Jan Paweł II pisał: „Naszym podstawowym obowiązkiem jest bowiem modlić
się do «Pana żniwa» za tych, którzy już teraz w sposób szczególny naśladują Chrystusa w życiu kapłańskim
czy zakonnym, oraz za tych, których On w swoim miłosierdziu nie przestaje powoływać do tych ważnych
posług w Kościele” (Jan Paweł II, Orędzie na XLI Światowy Dzień Modlitw o Powołania, nr 1).
W naszej parafii dzień adoracji przypada na piątek 17 listopada.
„Kiedy jesteśmy przed Najświętszym Sakramentem, zamknijmy oczy i usta, otwórzmy nasze serca,
a Bóg otworzy swoje; wejdziemy do Niego, On przyjdzie do nas, jedno, aby prosić drugie, aby otrzymać;
będzie to jak tchnienie z serca do serca”. (św. Jan Maria Vianney).

Gdzie Bóg płacze, świat milczy, Ty działaj
Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie. To hasło IX Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
W Polsce ten dzień jest obchodzony po raz dziewiąty. Trwające wojny w Iraku i Syrii oraz tzw. arabska
wiosna doprowadziły do załamania struktury społecznej w tym regionie. Ludzie wszystkich wyznań
uciekają z Bliskiego Wschodu na skutek przemocy fundamentalistów z tzw. Państwa Islamskiego.
Nie bądźmy obojętni na cierpienie naszych braci, módlmy się o ustanie prześladowań oraz o miłosierdzie
dla prześladowców. W miarę możliwości wspomóżmy potrzebujących materialnie. (D.E.)



Rekolekcje Ewangelizacyjne w Radymnie
Ludzie chcą mieć wszystko coraz łatwiej i szybciej. Wiele rzeczy można załatwić, nie ruszając
się nawet z domu. Jedno kliknięcie na komputerze. Jeden telefon. A Bóg jest inny. Chce naszego czasu,
nie odpowiada od razu na wszystkie pytania, szanuje naszą wolność, zawsze pyta: Czy chcesz?
Sprawia czasem wrażenie, że nie przejmuje się naszą niecierpliwością, czy wręcz zniechęceniem. Jednak
mimo wszystko ma w sobie coś, co nas przyciąga. Ten, kto naprawdę Go poznał już wie, że choć znalazł
nie to czego szukał, to na pewno to, czego pragnął. Rozumie też, że „nie istnieje droga na skróty,
do miejsca, do którego dojść warto". Wiara jest próbą zrezygnowania z drogi na skróty. Bóg nie jest daleki,
ale droga do Niego jest wyprawą na Jego warunkach. Odważysz się?

Program rekolekcji

Piątek
1700 RECEPCJA
1800 Rozpoczęcie rekolekcji – zawiązanie
wspólnoty
30
18 Konferencja „I Prawo Życia Duchowego”
1900 Rozmowy w grupach
2030 Przygotowanie do Eucharystii; spowiedź
2100 Eucharystia z konferencją „Światło – Życie”
Spowiedź św.
Sobota
800 Jutrznia z konferencją „Nowy człowiek”
915 Przerwa – kawa lub herbata
1000 Konferencja „II Prawo Życia Duchowego”
1045 Rozmowy w grupach
1145 Szkoła modlitwy
1300 Obiad
1430 Eucharystia z konferencją „Nowa Wspólnota”
1600 Śpiew

1630 Konferencja „III Prawo Życia Duchowego”
1730 Rozmowy w grupach
1830 Kolacja
1900 Pogodny wieczór
2000 Modlitwa wstawiennicza
Niedziela
800 Jutrznia z konferencją „IV Prawo Życia
Duchowego”
15
9 Spotkanie w grupach – Dzielenie się
Ewangelią
1000 Przerwa – kawa lub herbata
1030 Konferencja „Nowa Kultura”
1115 Konferencja „Krucjata Wyzwolenia
Człowieka” - Świadectwa KWC
1300 Obiad
1400 Eucharystia z homilią
1530 Świadectwa i zakończenie rekolekcji
Agape – uczta miłości


OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

1.
2.
3.
4.
5.

Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów III i IV.
W poniedziałek, 13 listopada nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy wszystkich parafian na wspólną
przebłagalną modlitwę różańcową.
Modlimy się codziennie za Zmarłych polecanych Panu Bogu w wypominkach.
Wyjątkowo w tym tygodniu nie będzie adoracji Najświętszego sakramentu we czwartek,
by wszyscy parafianie mogli przeżyć adorację w piątek.
Uwaga! W tym tygodniu, w piątek w naszej parafii odbędzie się całodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu. Rozpocznie się ona od porannej Mszy św., a zakończy wieczorną.
Adoracja ta jest okazją do szczególnej modlitwy w intencji Kościoła św., naszej Archidiecezji
i o uproszenie nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych, a także w naszych
osobistych intencjach.
Prosimy wszystkich parafian o spotkanie się w tym dniu z Panem Jezusem wystawionym
w Najświętszym Sakramencie. Adoracja będzie przeżywana w ciszy i na osobistej rozmowie
z Jezusem. Ponieważ jest to dzień roboczy i wielu musi iść do pracy, prosimy tych parafian,
którzy są w domu o nawiedzenie Pana Jezusa w wyznaczonych godzinach, by Pan Jezus
nigdy nie był samotny.

6.
7.
8.
9.
10.

Od godz. 7.00 do godz. 8.00 – Os. Jagiełły blok 1, 2, 3 i rejon I
Od godz. 8.00 do godz. 9.00 – Os. Jagiełły blok 4, 5, 6 i rejon II
Od godz. 9.00 do godz. 10.00 – Os. Jagiełły blok 7, 8, 9 i rejon III
Od godz. 10.00 do godz. 11.00 – Os. Jagiełły blok 10, 11 i rejon IV
Od godz. 11.00 do godz. 12.00 – Os. Jagiełły blok 12, 13
Od godz. 12.00 do godz. 13.00 – Os. Jagiełły blok 14
Od godz. 13.00 do godz. 14.00 – Os. Jagiełły blok 15, 16
Od godz. 14.00 do godz. 15.00 – Os. Jagiełły blok 17, 18
Od godz. 15.00 do godz. 16.00 – Os. Jagiełły blok 19
Od godz. 16.00 do godz. 17.00 – Parafianie, którzy nie mogli przyjść w zaproponowanych godzinach.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 5.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów V i VI.
Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu wyjątkowo w poniedziałek bezpośrednio po rannej
Mszy św. i w sobotę bezpośrednio po wieczornej Mszy św.
W środę zapraszamy na spotkanie Diakonię Charytatywną.
W środę o godz. 9.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radymnie odbędzie
się „Akcja krwiodawstwa”. Zapraszamy do wzięcia udziału wszystkie chętne i zdrowe osoby.
Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty.

INTENCJE MSZY ŚW. 12/11 - 19/10/2017

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
13/11/2017 Poniedziałek
06:30
1. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko; 2. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona)
17:00
1. O Boże bł. dla EWELINY w 18 rocznicę chrztu; 2. Za + STANISŁAWA
14/11/2017 Wtorek
06:30
1. Za ++ polecanych w wypominkach; 2. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona)
17:00
1. Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego; 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko
15/11/2017 Środa
06:30
1. Za ++ KATARZYNĘ i CZESŁAWA; 2. Za + STANISŁAWA Mazura i ++ z jego rodziny – (siostra)
17:00
1. Za ++ MARIĘ, FRANCISZKA i STANISŁAWĘ; 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko
16/11/2017 Czwartek
06:30
1. Za + LUDWIKA Kubaka w 10 rocznicę śmierci i za + ZBIGNIEWA; 2. Za + STANISŁAWA
Matwij, za ++ rodziców i + MIECZYSŁAWA
17:00
1. Za + STANISŁAWA Pych w 17 rocznicę śmierci; 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko
17/11/2017 Piątek
06:30
1. Za + IRENĘ Gliniany - (Przyjazny Dom); 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko
17:00
1. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona); 2. Za + MARIANA Tancera
18/11/2017 Sobota
06:30
Za + ROMANA Karkowskiego
17:00
1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla ks. Krzysztofa; 2. Za + MARIANA Tancera;
3. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko
19/11/2017 XXXIII Niedziela Zwykła
08:00
11:30

Za Parafian; 10:00 Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko
Za Rejon V i VI; 16:00 Za zmarłych AHAFIĘ i STANISŁAWA


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

