W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 85 – 16 lipca 2017 r. – XV NIEDZIELA ZWYKŁA


Ewangelia na niedzielę (Mt 13, 1-23)
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały
się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał
na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca
wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki
i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi;
i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło,
przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między
ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno
stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!»
Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?»
On im odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto
ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma.
Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie
rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie,
patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy stępiały i oczy swe
zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli, i nie
nawrócili się, abym ich uzdrowił”. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą.
Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy
patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie
przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi
Zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze.
Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje;
ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa,
zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne
i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną
oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny, drugi
sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

Rozważanie:
Przypowieść o siewcy i rodzajach gleby podkreśla hojność Boga i zależność między owocami łaski
a otwarciem się na jej przyjęcie. Siewca - Bóg sieje w nasze serca swoje słowo; sieje w sposób hojny na drogę, między ciernie i glebę skalistą. Nasze miary rozbijają się o Bożą logikę. Skłonni bylibyśmy
zapytać, po co tyle trudu na marne? Bóg podejmuje ryzyko "działań nieskutecznych". Gdy pozwolimy Bogu
działać, dokona w nas cudu przemiany serca. Ale gdy się zamkniemy, uszanuje naszą wolność. Jedno ziarno
pada na drogę. To serce, które słucha słowa Bożego, ale go nie rozumie. Słowo nie wnika do serca,
nie wpływa na życie. Miejsce skaliste, to serce, które słucha słowa Bożego, przyjmuje je z radością, ale jest
niestałe, gdy przychodzą trudności, zaraz się załamuje. Gleba ciernista to z kolei serce człowieka, który
słucha słowa Bożego, ale zagłusza je poprzez przyjemności codziennego życia. Żyje w zadowoleniu,
przyjemnościach i radościach zmysłowych, niezdolny do głębszej refleksji i podjęcia trudu przemiany
siebie. Gleba żyzna to serce otwarte i wyczulone na Boże działanie, współpracujące z łaską, skłonne
do słuchania, rozumienia i życia słowem Boga na co dzień. (ks. Stanisław Biel SJ)


Czcigodnemu Księdzu Czesławowi, naszemu Proboszczowi, składamy najserdeczniejsze życzenia imieninowe.
Niech patron, bł. Czesław, wyprasza u Boga potrzebne łaski, a dobre zdrowie, pogoda ducha i radość
ze spełnianej posługi kapłańskiej nieustannie Księdzu towarzyszą. Przy tej okazji pragniemy również wyrazić
naszą wdzięczność jako Wspólnota Parafialna za niestrudzoną posługę duszpasterską, troskę o piękno
kościoła i wielkie serce, jakie Ksiądz Proboszcz wkłada każdego dnia w życie całej Parafii.
Księża-współpracownicy i Parafianie.

W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
we wtorek – wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera, w czwartek – bł. Czesława, prezbitera,
w piątek – św. Apolinarego, biskupa i męczennika oraz św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora
Kościoła, w sobotę – święto św. Marii Magdaleny.
Czytania mszalne:
Niedziela (16.07): Iz 55,10-11 Ps 65 Rz 8,18-23 Mt 13,1-23; poniedziałek (17.07): Wj 1,8-14.22 Ps 124
Mt 10,34-11,1; wtorek (18.07): Wj 2,1-15a Ps 69 Mt 11,20-24; środa (19.07): Wj 3,1-6.9-12 Ps 103
Mt 11,25-27; czwartek (20.07): Wj 3,13-20 Ps 105 Mt 11,28-30; piątek (21.07): Wj 11,10-12,14 Ps 116B
Mt 12,1-8; sobota (22.07): Pnp 8,6-7 Ps 63 J 20,1.11-18.



Ks. Piotr Pawlukiewicz: Katolik BMW – bierny, mierny, ale wierny

Odprawiałem mszę w kościele św. Anny. Skończyło się “Święty, Święty…” Zaczyna się moment
przeistoczenia. Biorę biały chleb i widzę że pewna pani idzie prosto do mnie. Chce mi zabrać
niekonsekrowaną jeszcze hostię i ubliża mi. W kościele jest z dwustu mężczyzn. Ilu wstało, by mi pomóc?
Bardzo charakterystyczna postawa obserwatora. Ja sobie siedzę, ja jestem bezpieczny, ciekawe co księżulo
zrobi. A jakich ludzi wybierał Pan Jezus? Co było ich wspólną cechą? Nie byli ani bardzo pobożni, ani święci.
Kłócili się, który z nich jest ważniejszy. Bardzo ważną cechą powołanych przez Boga jest to, że są oni
spragnieni, że chcą czegoś więcej. W Piśmie Świętym czytamy: „Jeśli ktoś jest spragniony a wierzy we mnie
- niech przyjdzie do mnie i pije”. Czy ty się spowiadałeś kiedyś z tego, że nie jesteś spragniony? „O, wszyscy
spragnieni, przyjdźcie do wody, przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy! Kupujcie i spożywajcie, dalejże,
kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko!” i jeszcze „Proście, a będzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; pukajcie, a zostanie wam otworzone.” Pan Bóg przez całe nasze życie sprawdza Czy Ty chcesz? Czy Ty jesteś spragniony? Czy Ty pragniesz darów, które On ci daje? To tak jak w historii
niewidomego Bartymeusza. Pan Jezus przechodzi obok, a Bartymeusz krzyczy „Jezusie, Synu Dawida, ulituj
się nade mną!”. A Pan Jezus zatrzymuje się, ale nie podchodzi do niego. To niewidomy podchodzi do Jezusa.
Jeszcze się pyta: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Dlaczego? Bo Pan Jezus chce sprawdzić, czy Ty chcesz?
Pan Jezus daje wielkie dary tym, którzy chcą. A wielu ludzi chce mało – zdrowia, bezpieczeństwa,
pomyślności itp. Jakich ludzi powoływał Jezus. Jakub i Jan – Jezus ich nazwał „synowie gromu”.
Matkę wysłali, by w ich imieniu prosiła, by Jezus posadził ich po swojej lewicy i prawicy. Celnik Mateusz.
Jak Pan Jezus przyszedł do miasta, to wszyscy pobiegli do Pana Jezusa bo czynił cuda. Jeden Mateusz został
w komorze celnej i liczył pieniądze. I Pan Jezus pomyślał: „Ten jest chciwy, ten będzie dobry.” Ponieważ
grzesznika jest łatwiej przerobić w świętego, niż człowieka letniego - takiego, który chce mało. A Piotr.
Ten to był mistrzem – ciągle czegoś chciał. Chciał chodzić po wodzie, chciał mieczem wojować, chciał
istnieć, chciał być zawsze na pierwszym miejscu. A Szaweł. Sam mówił o sobie „gorliwością przebijałem
wszystkich”. W Dziejach Apostolskich czytamy o nim, że „dyszał żądzą zabijania”. Nie tylko, że chciał
zabijać – „dyszał żądzą”. Doświadczam tego w czasie Mszy Świętej, gdy prowadzę rekolekcje. Tysiąc ludzi.
Mówię do nich: „Pan z wami” i słyszę anemiczne „I z duchem twoim”. Wyobrażacie, że w ten sam sposób
kibice dopingują swój zespół podczas meczu. Widziałem kiedyś – 90 minut krzyczą, gwiżdżą, tupią,
klaszczą. A my – ksiądz mówi „W górę serca!” – a w odpowiedzi ledwie słyszalne „Wznosimy je do Ciebie”.
Jakby to był jakiś zjazd chorych na suchoty, ale żeby w całej Polsce. Czy Ty chcesz? Czy Ty chcesz dużo?
Chrześcijaństwo jest religią dla zachłannych. Nam się utrwaliło, że kościół to jest takie miejsce ciszy
i spokoju. Owszem liturgię przeżywamy w ciszy i spokoju, nie przeszkadzamy innym ludziom, którzy
przyszli się pomodlić. Ale ideałem chrześcijanina nie jest taki
„cichy, spokojny, nie wadził nikomu”. Przeczytałem kiedyś
genialne zdanie: „Z pychy duma i z pychy nieśmiałość”.
Dlaczego „z pychy nieśmiałość”. Bo człowiek pyszny będzie
stał z boku, nie wyjdzie na środek, bo się boi, że się
skompromituje. Człowiek pyszny wychodzi na środek, kiedy
wie, że wygra. Ale jeśli jest jakaś szansa porażki, pyszny nie
wyjdzie. Pokorny człowiek wyjdzie na środek i pokaże całą
swoją słabość. Brak zachłanności często powoduje, że my nie
czekamy na niebo. Aby tylko do czyśćca się dostać.
Nie marzymy o niebie, o świętości. Nie bójmy się pragnąć
dużo. Z mało świętymi pragnieniami Bóg sobie łatwiej
poradzi, niż z ich brakiem.

List od Agaty z Hondurasu – cz. 1

Minął już ponad miesiąc odkąd jestem w Hondurasie. Miesiąc nowych doświadczeń i codziennych
cudów. Mogłam przyjechać do Tegucigalpy dzięki Waszej dobroczynności i wsparciu. Każdego dnia jestem
ogromnie wdzięczna za ten dar i pamiętam o Was w modlitwie, zachowująca Was w moim sercu.
Chciałabym Wam trochę opisać moją nową misyjną codzienność. Może oczekujecie niesamowitych
opowieści z dalekiego, latynoskiego świata, opowieści zapracowanej wolontariuszki, która robi wielkie
rzeczy dla ubogich i potrzebujących, wolontariuszki, która zmienia świat. Ale nie, to nie będą takie
opowieści – moja Misja jest prosta i o tej prostocie chciałabym Wam opowiedzieć. Wszystko rozpoczęło
się 17 marca kiedy po 24 godzinnym locie, szczęśliwie wylądowałam na lotnisku w Tegucigalpie. Z wielką
radością zostałam przywitana przez moją wspólnotę – cztery dziewczyny: Annę z Francji, Klaudię z Polski,
Estefanię z Ekwadoru oraz Solen z Francji. To właśnie one wprowadzają mnie codziennie w tutejszą
rzeczywistość i pomagają mi się zadomowić. Cierpliwie tłumaczą i wyjaśniają mi wszystko, obdarzając
mnie przy tym, dużą dawką życzliwości, uśmiechu i poczuciem humoru. Pierwsze dni misyjne upłynęły mi
na odnajdywaniu się w tutejszej rzeczywistości. Wszystko było nowe i nieznane, łącznie z językiem,
którego uczyłam się przecież, kiedy byłam jeszcze w Polsce. Okazało się jednak, że ludzie mówią tu tak
szybko i mają swój charakterystyczny akcent, że stanowi to dla mnie wciąż niemałe wyzwanie.
Na szczęście wszyscy są tu bardzo mili i otwarci i z wielką życzliwością i nieznikającym uśmiechem, reagują
na moje wpadki językowe lub zupełny brak słów i niezrozumienie. Kultura i zwyczaje tutejszych ludzi dają
mi dużo radości, za każdym razem zadziwiam się naturalnością i swobodą bycia moich nowych latynoskich
przyjaciół. O naszych Przyjaciołach mogłabym pisać dużo, każdego dnia kogoś poznaję, nie znalazłam
jeszcze dobrego sposobu na zapamiętanie wszystkich imion i korelacji rodzinnych. Ale idzie mi już coraz
lepiej. Zaprzyjaźniam się z wszystkimi, którzy są blisko naszego Domu Serca. Są to ludzie z naszej dzielnicy,
sąsiedzi, młodzi z naszej parafii, rodziny które od lat przyjaźnią się z Domami Serca, dzieci z sąsiednich
ulic, wszyscy Ci, którzy przychodzą do naszego domu, choćby tylko po to, by zamienić parę słów i napić
się wody. Każdego dnia jedna osoba ze wspólnoty jest odpowiedzialna za przygotowanie posiłków
dla wszystkich – przede mną zatem nowe wyzwania, również te kulinarne. Po obiedzie jest czas naszego
Apostolatu, kiedy to wychodzimy do ludzi z dzielnicy i odwiedzamy ich w domach lub rozmawiamy z nimi
na ulicy. Czasem ktoś potrzebuje drobnej pomocy w domowych obowiązkach, a czasem są to tylko proste,
życzliwe rozmowy. Ludzie są ciekawi skąd przyjechałam, pytają o moją rodzinę i czy podoba mi się ich kraj
oraz próbują wypowiedzieć i zapamiętać moje imię. Sami też opowiadają o swoich bliskich i swoim życiu.
W dalszym ciągu zadziwia mnie i wzrusza otwartość ludzi, witają nas i przyjmują zawsze z wielką
życzliwością i uśmiechem. Obdarzają uściskami i dobrym słowem. (Agata Michalska)

Dziękujemy Panu Bogu za powołanie w tym miesiącu do życia
i godności Dziecka Bożego przez sakrament Chrztu świętego:
Lenę Annę SZEBEL, Maję Marię BIS, Igę Michalinę BIELECKĄ
i Hannę GUT. Prosimy Pana Boga, by Rodzice i Chrzestni przez
modlitwę i świadectwo życia uczynili wszystko, by Bóg w sercach i życiu
tych ochrzczonych dzieci był najważniejszą i jedyną wartością.
Bóg powołał do siebie: Romana KURASZA, Wiesława RABCZAKA,
Zbigniewa FRANUSA i Annę ORŁOWSKĄ. Zmarłych: Romana,
Wiesława, Zbigniewa i Annę polecamy modlitwie parafian.
Zmartwychwstały Panie, daj im wieczne życie, w którym nie ma już
wątpliwości, cierpienia, bólu i trudów życia ziemskiego.
Według obrządku rzymskokatolickiego mają zamiar zawrzeć sakrament małżeństwa:
Sabina Maria SOCHA i Damian Władysław KUŚ, Kamila Roksana HAŁUSZKA i Daniel Piotr
STAROSOLSKI, Dominika Józefina Cisek i Arkadiusz Jacek GRZESIK. Narzeczonych polecamy
modlitwie parafian, a jeśli ktoś zna przeszkody istniejące między tymi osobami zobowiązany jest
w sumieniu zawiadomić o tym urząd parafialny.

W sobotę, 15 lipca w naszej parafii zostały
pobłogosławione małżeństwa:
Urszula FRYNDO i Dominik Franciszek DZIKI,
Paulina Anna WANIO i Rafał KUŚTA,
Anna CZECH i Damian Michał WÓJCIK.
Życzymy Małżonkom wierności Chrystusowi
i budowania na Nim wspólnoty małżeńskiej.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów V. i VI.
2. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo przez

wstawiennictwo św. Jana Pawła II o godz. 17.45.
3. W piątek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i przez wstawiennictwo
4.
5.
6.
7.

św. Siostry Faustyny.
W sobotę święto św. Marii Magdaleny.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów VII. i VIII.
W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa w najbliższą niedzielę po każdej Mszy świętej
błogosławieństwo pojazdów.
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców ul. Zielonej.

INTENCJE MSZY ŚW. 16/07 - 23/07/2017
16/07/2017 XIV Niedziela Zwykła
08:00

Za Parafian; 10:00 Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek

11:30

Za rejon V i VI; 16:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., dary Ducha
Świętego, opiekę i zdrowie dla Anny, Andrzeja, Jana i całej rodziny

17/07/2017 Poniedziałek
06:30

Za + MICHAŁA Januszko w 7 rocz. śmierci; 18:00 Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek

18/07/2017 Wtorek
06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek; 18:00 Za + ELZBIETĘ Sobejko

19/07/2017 Środa
06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek; 18:00 Za + JANA Podgórskiego w 10 rocz. śmierci

20/07/2017 Czwartek
06:30

Za ++ KATARZYNĘ i CZESŁAWA; 18:00 Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek

21/07/2017 Piątek
06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek; 18:00 Dziękczynna w 50. rocznicę urodzin
LUCYNY z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo.

22/07/2017 Sobota
06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek; 18:00 Za + ANNĘ Puzio

23/07/2017 XV Niedziela Zwykła
08:00

Za Parafian; 10:00 Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek

11:30

Za rejon VII i VIII; 16:00 O zdrowie i Boże błog. dla KRZYSZTOFA, ANNY i HANNY.


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

