W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 103 – 19 listopada 2017 r. – XXXIII Niedziela Zwykła


Ewangelia na niedzielę (Mt 25, 14-30)
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie
jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się
udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek.
Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu
według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów,
poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa
otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy
ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął
rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć
i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan:
„Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię:
wejdź do radości twego pana!” Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc:
„Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze,
sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź
do radości twego pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem,
że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie
nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją
własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem,
i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom,
a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent,
a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane,
tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę
nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

Rozważanie:

Wszystko, co Jezus czynił i mówił, służyło otwarciu się człowieka na Boga. Jezus wciąż o to zabiegał.
Dziś także nam w tym pomaga. Przypowieścią o talentach chce nam uświadomić, jak bezcennym darem
jesteśmy i jak olśniewające dobro mamy w sobie. Niestety, z różnych przyczyn nie jest to dla nas tak
oczywiste i trudno nam nieraz dostrzec w sobie ów talent. Choćby dlatego, że życie na ziemi różnie
smakuje. Bywa słodkie i wtedy czujemy wiatr w żaglach. Bywa jednak i gorzkie. Czasami wręcz wydaje
się nam, że nie ma sensu i wtedy trudno dostrzec w nim cud i dar. Z Jezusowej przypowieści o talentach
dowiadujemy się, że jeden z trzech obdarowanych zachował się, jakby w ogóle nie został obdarowany.
Jakby dziwnym trafem wplątano go w jakąś niejasną transakcję czy wręcz źle potraktowano. Aż jednej
trzeciej obdarowanych zabrakło więc czegoś istotnego w usposobieniu serca, w wewnętrznej dyspozycji
umysłu. Zakopał swój talent w ziemi. Człowiek ten najwyraźniej uznał, że właśnie takie zachowanie jest
najrozsądniejsze. Na potwierdzenie słuszności swej postawy oddaje „nietknięte” to, co otrzymał.
Nie widać w nim żadnej fascynacji otrzymanym talentem. A jeśli czegoś w związku z nim doświadczył,
to tylko lęku i obawy przed panem. Nie ma tu ani krzty olśnienia czy wdzięczności. Wbrew temu, co może
się tu spontanicznie nasunąć, to nie liczba otrzymanych talentów decyduje o tym, że jeden je pomnaża,
a drugi bezmyślnie zakopuje. Rozstrzygające jest to, czy rozumiemy, że otrzymany od Boga talent –
nieważne, czy jest ich pięć, czy jeden – to bezcenne dobro, które „prosi”, by obejść się z nim w sposób
właściwy – wielkoduszny i współmierny z tym, co się otrzymało. W rozważanej przypowieści Jezus
celowo odwołuje się do jednostki wagowej o dużej skali. by już przez to pokazać nam, o jak wielkie
obdarowanie każdego człowieka chodzi. W innych przypowieściach Jezus mówi o syklu albo o drachmie,
tu – o talentach. Jeden talent to aż 34 kilogramy złota lub srebra, a w niektórych regionach ówczesnego
świata było to nawet około 64 kilogramów. Jeśli zatem każdy człowiek otrzymuje od Boga jeden
talent i jeśli jeden talent to tak dużo szlachetnego kruszcu, to nikt nie ma prawa twierdzić, że dostał
od Boga za mało albo mało w porównaniu z innymi. (jezuici.pl)

W liturgii w tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek – wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego,
prezbitera, we wtorek – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w środę – św. Cecylii,
dziewicy i męczennicy, w czwartek – św. Klemensa I, papieża i męczennika oraz św. Kolumbana, opata,
w piątek – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, w sobotę – św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy oraz bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, zakonnicy.


Czytania mszalne: Niedziela (19.11): Prz 31,10-13.19-20.30-31 Ps 128 1Tes 5,1-6 Mt 25,14-30;
poniedziałek (20.11): 1Mch 1,10-15.41-43.54-57.62-64 Ps 119 Łk 18,35-43; wtorek (21.11):
2Mch 6,18-31 Ps 3 Łk 19,1-10; środa (22.11): 2Mch 7,1.20-31 Ps 17 Łk 19,11-28; czwartek (23.11):
1Mch 2,15-29 Ps 50 Łk 19,41-44; piątek (24.11): 1Mch 4,36-37.52-59 1Krn 29 Łk 19,45-48;
sobota (25.11): 1Mch 6,1-13 Ps 9 Łk 20,27-40.



„Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą” (1 J 3, 18)
W XXXIII niedzielę zwykłą - 19 listopada 2017 r. - obchodzimy w Kościele Powszechnym,
I Światowy Dzień Ubogich. W swoim Orędziu Papież Franciszek wskazuje, że ustanowiony przez
niego na zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia Światowy Dzień Ubogich powinien zwrócić uwagę
wierzących, aby przeciwstawili się kulturze odrzucenia i marnotrawstwa, a uczynili kulturę spotkania
swoim stylem życia. Apeluje do wszystkich ludzi dobrej woli o otwarcie się na wspólnotę z biednymi
i na każdą formę solidarności z nimi jako konkretny znak braterstwa. Proponuje, by stanowił on okazję
do przyjacielskich spotkań naznaczonych solidarnością i konkretną pomocą. „U podstaw wielu
konkretnych inicjatyw, które będą realizowane w tymże Dniu, niech będzie zawsze modlitwa.
Nie zapominajmy, że Ojcze nasz jest modlitwą ubogich” – stwierdza Franciszek. „Ojcze nasz jest modlitwą,
która wyraża się w liczbie mnogiej: chleb, o który prosimy, jest «nasz», a to pociąga za sobą umiejętność
dzielenia się, udziału i wspólnej odpowiedzialności” – napisał papież. „Niech Światowy Dzień Ubogich stanie
się wezwaniem, abyśmy coraz bardziej byli przekonani do tego, że dzielenie się z biednymi pozwala
zrozumieć Ewangelię w jej najgłębszej prawdzie. Biedni nie są problemem, ale zasobem, z którego możemy
zaczerpnąć, aby przyjąć i żyć istotą Ewangelii” - czytamy w orędziu na Dzień Ubogich. (D.E.)



Obchody rocznicy proklamacji
Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Mija rok od proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. W uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata, 26 listopada, nastąpi odnowienie Jubileuszowego Aktu w polskich
kościołach i kaplicach. 17 listopada rozpoczęła się nowenna przygotowująca
do tego dnia. Podobnie jak przed rokiem poprzez modlitwę i rozważanie
Słowa Bożego będziemy na nowo odkrywać, co oznacza królowanie
Chrystusa w naszych sercach, rodzinach, parafiach, w całym naszym kraju.
Ogólnopolskie obchody rocznicy tego wydarzenia będą miały miejsce
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Do tego,
aby w rocznicę proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana „uświadomić sobie na nowo powagę i wielkość, a także treść
złożonego wówczas ślubowania i wynikających zeń zobowiązań” zachęca nas
delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych bp Stanisław Jamrozek.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana niczego
nie przydaje Panu Bogu, ale ten akt uszlachetnia, nobilituje nas, którzy
powierzamy swoje życie Chrystusowi. A to zobowiązuje. „Nie ten, który
mówi Mi, Panie, Panie, ale ten, kto pełni wolę Ojca mojego” - upomina Chrystus. A wobec Piłata mówi
„Królestwo moje nie jest z tego świata”. Nie wystarczy na kolanach, ze łzami, z sercem gorejącym
wypowiedzieć ten akt zawierzenia, lecz z zawartej umowy, z zawartego przymierza z Bogiem trzeba
się wywiązać w życiu. Słowa aktu łatwo wypowiedzieć, dużo trudniej go wypełnić. Uznanie królowania
Chrystusa to przede wszystkim naśladowanie Go w naszym życiu. Nie powinno się jednak trwożyć nasze
serce, czy temu zobowiązaniu podołamy. Warto sobie przypomnieć słowa św. Pawła Apostoła,
zmagającego się z ościeniem szatana, który w Liście do Filipian pisze: „Wszystko mogę w Tym, który
mnie umacnia”. Dlatego złożony z wiarą akt wiarą niech będzie wypełniany. (D.E.)

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa

Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących
przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy
się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy
o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone
Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać
na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji
tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe
nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym
narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny,
wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski,
królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.


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

Jak przygotować się do Mszy świętej? Uczestnictwo w liturgii wcale nie jest łatwe.
Między innymi przez to, że często w nim uczestniczymy. Robimy to wielokrotnie w naszym życiu i przez
to przyzwyczajamy się. Albo też uczestniczymy i niewiele z tego wiemy, niewiele doświadczamy, niewiele
przeżywamy. Są rzeczy, które nam się nie podobają. Np. wystrój wnętrza, repertuar pieśni, homilia.
Nieraz próbujemy się przedrzeć przez jakieś wrażenia, by dotrzeć do tego co istotne. Trzeba zwrócić
uwagę, byśmy traktowali jako najważniejsze nasze osobiste nastawienie. Jeżeli trzeba się przez
coś przedrzeć, to przez własne rozproszenia, przez własną rutynę, przez to, że myśli gdzieś tam
odpływają. Jak przygotować się do uczestnictwa we Mszy Świętej, by w niej rzeczywiście uczestniczyć?
Po pierwsze nastawić się, że uczestniczymy w ważnym wydarzeniu. Podjąć decyzję, że chcę wchodzić
w to, co będę tam przeżywał. A co będę przeżywał? Wiele tekstów, gestów, znaków, które się pojawią
mogę poznać już wcześniej. Możemy przeczytać już w domu czytania mszalne, choćby jedno – Ewangelię.
To, że wiemy, co usłyszymy, nie znaczy, że nie będzie nas to interesować, bo i tak już wiemy. Słowo Boże
tak działa, że przez wielokrotne powtarzanie wprowadza nas w swoją treść i oddziaływanie. Ważne
jest więc nastawienie, że idę na spotkanie z Chrystusem, że On będzie do mnie mówił. Temu służy
to wstępne zapoznanie się ze Słowem Bożym. Msza Święta jest też spotkaniem, w którym zostawiam inne
rzeczy, by się spotkać z Bogiem. Jest jednak też tak, że na to spotkanie, przynajmniej w pewnych
momentach liturgii wnoszę pewne rzeczy. Z czymś przychodzę, z jakimiś intencjami. Z uczestnictwem
we Mszy Świętej można związać jakąś swoją intencję, bez względu na to jaka jest ta pierwsza,
odprawiana intencja mszalna. Uobecnianie zbawienia, które dokonuje się na Mszy Świętej, jest takim
źródłem, z którego każdy może czerpać tak, jak potrafi. Idziemy więc, by spotkać Boga, by Go słuchać,
ale też by zanosić swoje prośby. Spróbujmy sobie uświadomić, po co i z czym idziemy, i niech to będzie
nasze przygotowanie do Mszy Świętej.


W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie: Stefana WALEC
i Józefę CZEKIERDA. Zmarłych Stefana i Józefę polecamy modlitwie
parafian. Zmartwychwstały Panie, daj im szczęśliwe życie wieczne z Tobą.


Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W sobotę 14 października: Janina NAPIERKO, Danuta ŁATECKA, Janina LIS, Maria GNIEWEK, Anna BĄK,
Anna SEREDA, Małgorzata BRZYSKA, Maria BRZOZOWSKA, Józefa MICH, Celina MOMOT, Krystyna
WŁOCH, Władysława JĘDRZEJEC, Janina DUBIEL, Wiesława STRAWA, Krystyna i Dagmara KRYSIAK.
W sobotę 21 października: Janusz KRUK, Helena MARCIAK, Grażyna STECYSZYN,
Krystyna KORALEWICZ, Halina SANOCKA, Maria MAKULSKA, Anna GDULA, Marian GLINIANY.
W sobotę 28 października: Bożena KALICIAK, Józefa HALICKA, Zofia GOMÓŁKA, Beata CHRZANOWSKA,
Jadwiga MIĘDLAR, Grażyna DUBIK.
W sobotę 4 listopada: Teresa LUFT, Elżbieta RUBA, Sylwia JAGIEŁŁO, Artur MARCIAK,
Maria KRZYŻANOWSKA, Danuta PTASZNIK, Mateusz LUBCZYŃSKI, Bronisława KURDYBACHA,
Kazimiera BARSKA.
W sobotę 11 listopada: Danuta WRÓBEL, Maria OŚMAK, Wiesława POPKIEWICZ, Zofia FOLIS,
Halina DZIUBA, Danuta TARNAWSKA, Emilia CIESIELKA, Maria DUDOŃ, Krystyna WRÓBEL,
Jan KRUKOWSKI.

W sobotę 18 listopada: Grażyna GWÓŹDŹ, Barbara MAGNOWSKA-KURZAWA, Katarzyna GAŁĘZA,
Genowefa KUD, Bogusława FRANUS, Halina RĘKAS, Maria KĘDZIERSKA, Janina POTYRAŁO.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów V i VI.
Modlimy się codziennie za Zmarłych polecanych Panu Bogu w wypominkach.
W czwartek cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pała II. W piątek nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 6.
Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego. Podczas
każdej Mszy św. dokonamy Odnowienia Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów VII i VIII.
W czwartek zapraszamy na spotkanie Akcję Katolicką.

INTENCJE MSZY ŚW. 19/11 - 26/10/2017
19/11/2017 XXXIII Niedziela Zwykła
08:00
Za Parafian; 10:00 Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko
11:30
Za Rejon V i VI; 16:00 Za ++ AHAFIĘ i STANISŁAWA
20/11/2017 Poniedziałek
06:30
17:00

1. Za ZMARŁYCH polecanych w wypominkach; 2. Za + EUGENIĘ Węgrzyn w rocznicę śmierci
1. Za ++ ROZALIĘ i JÓZEFA Folis i za ++ z rodziny Fedyków i Wołoszynów; 2. Msza św. greg.
za + WIESŁAWĘ Jasiejko

21/11/2017 Wtorek
06:30

1. O potrzebne łaski, zdrowie i opiekę M B dla Księży z naszej parafii – (Róża Mieczysława Motyki);
2. Za + JANUSZA Pilsaka

17:00

1. Za ++ WŁADYSŁAWA w 5 rocznicę śmierci, KAZIMIERĘ w 18 rocznicę śmierci i za ++ z Rodziny;
2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

22/11/2017 Środa
06:30

1. Dziękczynna za 40 lat małżeństwa MARII i STANISŁAWA z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki
Bożej; 2. O potrzebne łaski, zdrowie i opiekę M B dla Księży z naszej parafii – (Róża Marii Motyka)

17:00

1. Za ++ MARIĘ i MICHAŁA Karkowskich; 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

23/11/2017 Czwartek
06:30
1. Za + IRENĘ Gliniany – (Przyjazny Dom); 2. Za + ZBIGNIEWA
17:00
1. Za + ANDRZEJA Czecha; 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko
24/11/2017 Piątek
06:30

1. Za + IRENĘ Gliniany - (Przyjaciele); 2. Za ++ JULIĘ i ALEKSANDRA i ++ z rodziny DRATH;
3. O potrzebne łaski dla Rafała i uratowanie zadłużonego domu.

17:00

Za ++ ANDRZEJA i KATARZYNĘ

25/11/2017 Sobota
06:30

Za + ROMANA Kurasza

17:00

1. W intencji Panu Bogu wiadomej; 2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla kolejarzy emerytów
i rencistów i ich rodzin oraz za ++ kolejarzy; 3. Za + ks. WŁADYSŁAWA Szyngierę w 6 rocz. śmierci

26/11/2017 XXXIV Niedziela Zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
08:00

Za Parafian; 10:00 Za BRONISŁAWĘ i WŁADYSŁAWA w 45 rocznicę ślubu o Boże bł. i opiekę M B

11:30

Za rejon VII i VIII; 16:00 Za + EUGENIĘ Węgrzyn – (córka)


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

