W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 99 – 22 października 2017 r. – XXIX Niedziela Zwykła


Ewangelia na niedzielę (Mt 22, 15-21)
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda,
aby mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi
Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz
się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić
podatek cezarowi, czy nie?» Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł:
«Czemu wystawiacie Mnie na próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli
Mu denara. On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł
do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».

Rozważanie:
Pochwycić Jezusa w mowie. Zadać pytanie, na które nie ma dobrej odpowiedzi. Jeżeli powie, by płacić –
będzie kolaborantem współpracującym z okupantem rzymskim. Jeżeli zakaże płacenia podatków – będzie
można Go oskarżyć o bunt przeciw władzy. Można się nawet sprzymierzyć z pogardzanymi zwolennikami
Heroda. Można zacząć od pochlebstwa, by zaraz potem dodać obelgę „na nikim Ci nie zależy”. Gdy chce się
kogoś pogrążyć, cel zdaje się uświęcać środki. Jezus nazywa takie postępowanie obłudą i przewrotnością,
ale nie pozostawia pytania bez odpowiedzi. Nadaje mu jednak nowy sens, nową perspektywę. Dopiero
odniesienie do Boga we właściwy sposób ustawia nas wobec problemów i pytań naszego życia. Gdy Bóg
jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym miejscu. (D.E.)



W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa oraz św. Jana Kapistrana, prezbitera,
we wtorek – bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera, w środę – św. Antoniego Marii Clareta, biskupa,
w sobotę – Święto św. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów.



Czytania mszalne:
Niedziela (15.10): Iz 45, 1.4-6 Ps 96 1Tes 1,1-5b Mt 22,15-21; poniedziałek (16.10): Rz 4,20-25 Łk 1
Łk 12,13-21; wtorek (17.10): Rz 5,12.15b.17-19.20b-21 Ps 40 Łk 12,35-38; środa (18.10): Rz 6, 12-18
Ps 124 Łk 12,39-48; czwartek (19.10): Rz 6,19-23 Ps 1 Łk 12,49-53; piątek (20.10): Rz 7,18-25a Ps 119
Łk 12,54-59; sobota (21.10): Ef 2,19-22 Ps 19 Łk 6,12-19.



39 lat temu kardynał Wojtyła został papieżem
Ten dzień odmienił oblicze ziemi i przede wszystkim dla nas Polaków był dniem szczęścia, radości,
nadziei i wielkich planów. 16 października 1978 r. Polak, kardynał Karol Wojtyła, został papieżem.
"Najwybitniejsi kardynałowie powołali nowego biskupa Rzymu. Powołali go z dalekiego kraju,
ale jednocześnie jakże bliskiego poprzez komunię w chrześcijańskiej wierze i tradycji". Nie wiem, czy będę
umiał dobrze wysłowić się w waszym… naszym języku włoskim. Gdybym się pomylił, poprawcie mnie” –
te słowa poruszyły świat Kościół katolicki na całym świecie 22 października wspomina w liturgii św. Jana
Pawła II. Zmarły 2 kwietnia 2005 r. pierwszy w dziejach Papież Polak jest jednym z najszybciej
wyniesionych na ołtarze wyznawców w czasach nowożytnych. Błogosławionym ogłosił go 1 maja 2011 r.
obecny papież senior Benedykt XVI, a 27 kwietnia 2014 r. kanonizował go papież Franciszek. W czasie
beatyfikacji bezpośredni następca papieża Jana Pawła II, który już w półtora miesiąca po śmierci swego
poprzednika zezwolił, aby rozpocząć jego proces beatyfikacyjny, zapowiedział, że nowy błogosławiony
będzie odbierał kult publiczny 22 października. Wiadomość ta zaskoczyła wiele osób, gdyż w Kościele
obowiązuje zasada, że wspomnienie liturgiczne osoby wynoszonej na ołtarze jest zwykle w dzień
jej śmierci, czyli narodzin dla nieba. Nie jest to jednak reguła bezwyjątkowa. W wypadku Jana Pawła II,
który zmarł 2 kwietnia 2005 r., w wigilię ustanowionej przez siebie w całym Kościele Niedzieli
Miłosierdzia, Benedykt XVI przypomniał, że bardzo często jest to czas Wielkiego Postu, nierzadko
Wielkiego Tygodnia, co nie sprzyja uroczystej i radosnej atmosferze, w jakiej wspominano by tego papieża.

Wybrał więc inne ważne wydarzenie, związane z jego postacią, a mianowicie dzień rozpoczęcia
jego pontyfikatu w 1978 r. Jan Paweł II nas prosił: “Pamiętajcie o mnie w modlitwie za życia i po śmierci”.
Taki dzień jak ten to szczególna okazja, by się z Nim modlić i za jego przyczyną. (D.E.)



Niedziela Misyjna 2017 - „Idźcie i głoście”
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w kościele Tydzień Misyjny trwający od 22 do 28 października. Jest
to kolejna okazja do modlitwy i ofiary mającej na celu pomoc misjonarzom i ludziom ubogim w krajach
misyjnych. „Ewangelia jest dobrą Nowiną, która niesie w sobie udzielającą się radość, ponieważ zawiera
i oferuje nowe życie: życie Chrystusa Zmartwychwstałego, który przekazując swego ożywiającego ducha,
staje się dla nas Drogą, Prawdą i Życiem (por. J 14,6)” pisze papież Franciszek w orędziu na Światowy Dzień
Misyjny i zachęca nas do modlitwy za misjonarzy, ale również wzywa do modlitwy o nowe powołania
do pracy misyjnej. Cały Tydzień Misyjny jest okazją by nieść miłosierdzie i je dawać innym.
“Masz talenty, jesteś człowiekiem, który może czynić dobro. Jeśli chcesz - pomóż”…
Wszystkie inicjatywy misyjne, podejmowane w tym okresie, według zamysłu i wskazań Stolicy
Apostolskiej powinny mieć charakter powszechny. Nawet najwznioślejsze i najszlachetniejsze
indywidualne akcje muszą pokazywać jedność Kościoła. Czy wiesz, że:
• 5 miliardów ludzi na świecie nie jest ochrzczonych lub nie zna Chrystusa.
• 350 tysięcy księży i zakonników na całym świecie określanych jest mianem misjonarzy.
• Udział Polaków w tym dziele to 2000 osób pracujących na misjach.
• Od 50 lat w Konferencji Episkopatu Polski istnieje specjalna komisja zajmująca się misjami.
• Do ustanowienia tego dnia przyczyniła się świecka osoba – Paulina Jaricot, która współtworzyła
Dzieło Rozkrzewiania Wiary.
• Specyfiką tego dnia jest to, że wszystkie wspólnoty katolickie na świecie, niezależnie od swojego
bogactwa lub ubóstwa personalnego, duchowego czy materialnego, uczestniczą w tym geście
solidarności.
• Polacy każdego roku przekazują z Niedzieli Misyjnej ok. 1 mln dolarów amerykańskich dla Kościołów
misyjnych.
• Dzięki ofiarom Polaków z Niedzieli Misyjnej 2016 roku przekazaliśmy Stolicy Apostolskiej na pomoc
misyjną 1 141 658, 03 USD – na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a także
formację katechistów, kapłanów i rozbudowę ewangelizacji medialnej. (www.maika.com.pl)



Świadectwo z „Różańca do Granic”
Do modlitwy różańcowej oprócz uczestników zapisanych jadących autokarem dołączyło jeszcze wielu
parafian jadących własnymi samochodami. Po Mszy Świętej w kościele stacyjnym w Korczowej udaliśmy
się do Budzynia, w którym było wyznaczone dla naszej grupy miejsce modlitwy. Zostaliśmy serdecznie
przyjęci. Mieszkańcy byli bardzo życzliwi i uczynni. Ugoszczono nas nie tylko ciepłą herbatą czy kawą,
ale pysznymi domowymi ciastami i drożdżówkami. Miejsce modlitwy było pięknie przygotowane.
Każdy z nas przyjechał ze swoimi intencjami, które powierzyliśmy Maryi wraz z poniesionym trudem
i wysiłkiem w tym dniu. Jedni modlili się o zdrowie, drudzy o nawrócenie w rodzinie, a inni o dobrą pracę
czy zażegnanie konfliktów domowych. Każda intencja była inna, każda przezywana indywidualnie,
ale patrząc na wszystkich jechaliśmy w jednym celu, aby wszystkich wysłuchała Maryja. Ja jechałam
z własna intencją o zdrowie dla wszystkich członków rodziny i wierze, że Maryja mnie wysłucha. Nadal
się modlę na Różańcu i jest on przy mnie w każdej sytuacji, na co dzień. Nie wstydzę się modlić na Różańcu,
wręcz przeciwnie staram się pokazywać swoją postawą, jak wiele mi daje modlitwa. Maryja jest zawsze
ze mną, nie tylko w chwilach ciężkich, ale i tych lekkich, wesołych, gdy spontaniczna radość wypełnia
me serce. (Uczestniczka)



Chór „Sursum corda” w Lubaczowie
W czternastym miesiącu swojej działalności chór „Sursum corda” zapisuje w kronice już drugi udział
w przeglądzie. Tym razem zespół zaprezentował się na VI Regionalnym Przeglądzie Pieśni Maryjnej,
który odbył się 8 X br. w Lubaczowie. Było to wielkie wydarzenie dla zespołu. Poddanie się ocenie
wraz z chórami z wieloletnim stażem działalności i wielkimi osiągnięciami to nie małe wyzwanie
dla chórzystów amatorów. Pani dr hab. Monika Mielko-Remiszewska – profesor nadzwyczajny UMCS
w Lublinie (jurorka podczas przeglądu) zaznaczyła, że słysząc „Sursum corda” w kwietniu a obecnie
zauważa, że chór czyni wielkie postępy. Dowodem na to jest wyróżnienie chóru „Sursum corda” zaraz
obok chórów, które na swoim koncie mają niejednokrotnie zajęte już miejsca na podium i setki występów

w kraju i zagranicą. Dodatkowych i niezapomnianych wrażeń dostarczyło przybycie w czasie występu
„Sursum corda” Księdza Biskupa Mariusza Leszczyńskiego – biskupa pomocniczego diecezji zamojskolubaczowskiej. Ciepłe słowa, a nade wszystko błogosławieństwo są umocnieniem do dalszej pracy.
Księdzu Łukaszowi i Chórzystom gratulujemy i życzymy dalszego rozwoju. (S.C.)


Przewodnik liturgiczny po Mszy Świętej i nie tylko – ks. dr Sławomir Sosnowski
Wprowadzenie. Eucharystia, poza Wielkim Piątkiem, jest w Kościele sprawowana codziennie.
Katolicy są zobowiązani, by uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii. Jest to czynność, w której praktykujący
katolik uczestniczy setki, jeśli nie tysiące razy w swoim życiu. Jednocześnie jest to świat nieodkryty
do końca. Dzieje się tak z różnych powodów. Po pierwsze nie może być takim odkrytym do końca,
bo pozostaje misterium - tajemnicą. Jest Bożą obecnością w Znakach i w Słowach, a ta obecność
jest niegłębiona. Dalej z naszej strony może być przyzwyczajenie, osłuchanie, takie przekonanie, że już nic
nowego tutaj nie znajdziemy. Stąd propozycja, by przyjrzeć się szczegółom Mszy Świętej - poszczególnym
słowom, poszczególnym gestom. Owocem tych rozważań nie ma być to, że będziemy w niezwykłym
napięciu śledzić wszystko i wszystko słyszeć, na wszystko patrzeć, bo to i tak się nie da. Jednak trochę
więcej wiedzy liturgicznej pozwala łatwiej wchodzić w to, co przeżywamy. Ciągle w to samo, bardzo
podobne jedno do drugiego. W ten sposób działa liturgia, że jest powtarzana. Przez powtarzanie
tego samego jesteśmy w takim jakby oswojonym świecie i wchodzimy w niego głębiej – wchodzimy
w spotkanie z panem Bogiem. Z tym, że to oswojenie nie ma być przyzwyczajeniem, ale światem, który
poznajemy, w którym próbujemy się orientować. Kolejne artykuły mają otworzyć oczy na bogaty świat
liturgii, a przez to głębiej wejść w spotkanie z Tym, który w liturgii do nas przychodzi.
Dlaczego chodzimy do kościoła? Dlaczego w niedzielę chodzimy do kościoła? Oczywiście można
tu mówić o racjach społecznych czy obyczajowych. My jednak patrzymy na liturgię z wiarą. Jeśli więc
pytamy, dlaczego chodzimy do kościoła, to odpowiedź jest taka: bo jesteśmy zaproszeni przez Chrystusa.
Bo to On powiedział: „Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w imię moje, tam Ja jestem pośród nich”.
On mówi do apostołów: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami”. W niedzielnym zgromadzeniu
widzimy odpowiedź na zaproszenie. Jesteśmy zwołani tym świętem. Ono wskazuje kim jesteśmy. To jest
nasza tożsamość zawarta w samej nazwie Kościoła – Ecclesia. Kościół to zwołanie tych, którzy dali
się zaprosić, którzy odpowiedzieli na wołanie. Jest to coś bardzo charakterystycznego dla chrześcijan
od samego początku. Dla Żydów najważniejszym momentem świętowania był stół rodzinny i uczta –
szabatnia, paschalna. Dla chrześcijan, a świadectwa o tym zawarte są już w Dziejach Apostolskich,
tym najważniejszym momentem nie było spotkanie rodzinne, tylko spotkanie w szerszym gronie.
Owszem były to spotkania po domach, jak mówią Dzieje Apostolskie, ale gromadzące więcej niż jedną
rodzinę. Chodzi o zgromadzenie, któremu przewodniczy apostoł lub ten, który został ustanowiony
przez apostoła. Tak więc najważniejsze nasze odniesienie do Boga jest również doświadczeniem
wspólnoty. Czcimy Boga, o którym św. Jan napisał, że jest Miłością. Nie czci się Boga, który jest
Miłością w pojedynkę. Akt kultu to akt związany ze zgromadzeniem, z byciem razem.



OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
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Dzisiaj rozpoczyna się tydzień misyjny. Modlimy się za misje na wszystkich kontynentach,
a modlitwą i ofiarą składaną dzisiaj na tacę wspomagamy misjonarzy.
Dzisiaj przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
We wtorek wspominamy bł. Jana Balickiego.
W sobotę święto św. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów.
Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów VII. i VIII. Nabożeństwo różańcowe
o godz. 15.30. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu o godz. 17.00.
W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. O godz. 17.00 nabożeństwo
różańcowe i Msza św.
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 2.
Serdecznie zapraszamy wszystkich przedstawicieli REJONÓW na ważne spotkanie
w najbliższą środę.

INTENCJE MSZY ŚW. 22/10 - 29/10/2017
22/10/2017 XXIX Niedziela Zwykła
08:00

Za Parafian; 10:00 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla PIELGRZYMUJĄCYCH na Kalwarię

11:30

Za rejon VII i VIII; 16:00 Za + STANISŁAWA

23/10/2017 Poniedziałek
06:30

1. Za + ANNĘ Orłowską – (M. Lisowska); 2. Za + ALEKSANDRA Bratkowskiego - (sąsiedzi)

17:00

1. O zdrowie i bł. Boże dla katechetki Pani GRAŻYNY Stopa – (rodzice i dzieci komunijne);
2. O zdrowie i Boże bł. dla sióstr i życie wieczne dla zmarłych z róży ANTONINY Pacyniak

24/10/2017 Wtorek
06:30

1. Za + STANISŁAWA Zachodniego;

2. Za + TADEUSZA

17:00

1. Za + ROMANA Kurasza – (kolejarze); 2. Za + ALEKSANDRA Bratkowskiego - (kuzyn Tadeusz)

25/10/2017 Środa
06:30

1. Za + ANNĘ Orłowską – (Borkowska); 2. Za + STEFANIĘ Dragan – (Popkiewiczowie)

17:00

1. Za + ROMANA Kurasza - (kolejarze); 2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

26/10/2017 Czwartek
06:30

1. Za + MARIĘ Woźniak i ++ z róży Anny Olszańskiej; 2. Za ++ WOJCIECHA, JANINIĘ i WACŁAWA

17:00

1. Za + JANA Tancera – (Świetlica Parafialna, ŚDS oraz Przyjazny Dom);
2. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

27/10/2017 Piątek
06:30

1. Dziękczynna za 87 lat życia WŁADYSŁAWY Pych z prośbą o Boże bł. i zdrowie na dalsze lata;
2. Dziękczynna za otrzymane łaski w 25 r. małżeństwa z prośbą o opiekę Matki Bożej dla rodziny.

06:30

1. Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko; 2. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona)

28/10/2017 Sobota
06:30

Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko

17:00

1. Za + JÓZEFA w 13 rocznicę śmierci; 2. Za + ZBIGINIEWA Franusa – (żona)

29/10/2017 XXX Niedziela Zwykła
08:00
11:30

Za Parafian; 10:00 Msza św. greg. za + WIESŁAWĘ Jasiejko
; 16:00 Za + STANISŁAWA Wanio


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

