W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 144 – 2 września 2018 r. – XXII Niedziela Zwykła

Ewangelia na niedzielę (Mk 7, 1-8a. 14-15. 21-23)
U Jezusa zebrali się faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli
z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi,
trzymając się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest
jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają, jak
obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych. Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni
w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?» Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest
napisane: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej
tradycji». Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie, wszyscy, i zrozumcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym; lecz to, co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym».

Rozważanie:
Uczeni w Prawie wyprowadzali z Tory 613 przykazań (365 zakazów i 248 nakazówb), poza tym
w tradycji ustnej Izraelitów obowiązywały tysiące drobniejszych zasad, zakazów i nakazów.
O niezachowywanie jednej z nich faryzeusze oskarżyli uczniów Jezusa, a pośrednio i Jego samego.
W odpowiedzi Pan Jezus cytuje słowa proroka Izajasza: „Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym
daleko jest ode Mnie. Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi”. Można być wierzącym
na zewnątrz, na pokaz. Tylko, jeżeli wiara nie wypływa z serca człowieka, to jest bezwartościowa, bezsensowna – nie okazuje Bogu czci, ale Go obraża. Jezus kieruje dzisiaj uwagę każdego z nas na serce. Musimy
pamiętać, że nie chodzi tutaj tylko o uczucia, ale o to co serce oznacza w Biblii. Jest ono wg niej jest ono
siedzibą rozumu, woli i najgłębszych pragnień, często uosabia najgłębszą istotę człowieka – jego ja. Pytanie więc o wnętrze serca, to pytanie co myślimy, czego chcemy, co jest naszym pragnienie? Wezwanie dzisiejszej Ewangelii to wezwanie do stanięcia w prawdzie o sobie samym. Jest ono konieczne, gdy kierujemy
nasze życiu ku Bogu, a jednocześnie bardzo trudne Bożemu wezwaniu towarzyszy jednak Boża łaska. Zechciejmy ją dzisiaj przyjąć i po Bożemu spojrzeć w głębię naszych serc. (D.E.)
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, we wtorek – Błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli oraz Towarzyszek, w środę – św. Matki Teresy
z Kalkuty, dziewicy, w piątek – św. Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika, w sobotę – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Intencje modlitewne - wrzesień:
Intencja ewangelizacyjna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy
we własnej ojczyźnie.
Diecezjalna intencja różańcowa: Aby katecheci byli w swoim życiu świadkami wiary, którą głoszą.
Liturgia słowa:
Niedziela (02.09): Pwt 4,1-2.6-8 Ps 15 Jk 1,17-18.21b-22.27 Mk 7,1-8a.14-15.21-23; poniedziałek (03.09): 1Kor 2,1-5 Ps 119 Łk 4,16-30; wtorek (04.09): 1Kor 2,10b-16 Ps 145 Łk 4,31-37; środa (05.09): 1Kor 3,1-9 Ps 33 Łk 4,38-44; czwartek (06.09): 1Kor 3,18-23 Ps 24 Łk 5,1-11; piątek (07.09): 1Kor 4,1-5 Ps 37 Łk 5,33-39; sobota (08.09): Mi 5,1-4a Ps 96 Mt 1,1-16.18-23.

Dobremu Bogu dziękujemy za plony
Najbardziej znana modlitwa, której nauczył sam Pan Jezus, to modlitwa Ojcze nasz. Adresowana jest do
Ojca, który jest w niebie. Zawiera prośby skierowane do Boga. Jedna z nich brzmi: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. W uroczystość dożynkową dziękujemy Panu Bogu i modlimy się za tych,
którzy ciężko pracują, aby nie zabrakło nam chleba. Uznajemy, że Boże z Twoich rąk żyjemy, choć naszymi pracujemy. Z Ciebie plenność miewa rola, my zbieramy z Twego pola. Za dar chleba dziękujmy
Bogu codziennie wtedy, gdy modlimy się przed posiłkiem, a na każdym nowym bochenku kreślimy krzyż.
Pamiętajmy, że prawdziwa bieda zaczyna się wtedy, gdy ludzie nie mają co jeść. (D.E.)

Z Bogiem w nowy rok szkolny
Tegoroczne wakacje mamy już za sobą. Czas relaksu i wypoczynku jest bardzo ważny w życiu każdego
ucznia. Jest nie tylko przerwą w zajęciach szkolnych i związanych z nimi obowiązkach. Uczniowie oraz
nauczyciele nabierają sił, aby ze zwiększoną energią przystąpić po wakacjach do pracy w nowym roku.
W przeżywaniu wakacji towarzyszy wszystkim oczekiwanie, aby następny rok szkolny był jeszcze bardziej udany niż ten poprzedni. Nowy rok to nowe szanse, nowe możliwości, nowe doświadczenia, okazja
do podjęcia pracy nad sobą. Uczniowie wraz z nauczycielami u progu nowego roku szkolnego dziękują
Jezusowi w swoich kościołach parafialnych za szczęśliwie przeżyte wakacje i proszą Go
o błogosławieństwo w nowym roku szkolnym. Stało się to pięknym zwyczajem w katolickiej Polsce, że
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele z Bogiem pragną wkroczyć w nowy rok, zgodnie ze starą dewizą Polaków: „Bez Boga ani do proga”. Każda praca człowieka, a zwłaszcza ta, która wiąże się z jego wykształceniem i zdobywaniem mądrości jest budowaniem ważnego domu. Aby ono było sensowne, pożyteczne i
dawało radość, powinno być wzmocnione Bożym błogosławieństwem.
Początek roku szkolnego pozwala uświadomić sobie, jakie zadania czekają nas w tym czasie. Myślą
o nich nauczyciele, duszpasterze i katecheci, rodzice, uczniowie. Wszyscy, choć w różny sposób, czynią to
w duchu odpowiedzialności za szkołę i jej rozwój, za prawdziwą mądrość młodego pokolenia, za szczęśliwą przyszłość naszego narodu. Aby tak mogło się stać zwracamy się do dobrego Boga z częstą i ufną modlitwą. Oby trwała ona nie tylko w pierwszych dniach szkoły, ale by cały rok był czasem wytężonej pracy i
serdecznej modlitwy. (D.E.)

Matki Bożej Siewnej
8 września wspominamy ze czcią i wdzięcznością narodziny Matki Bożej. Święto to pobudza nas w szczególny sposób do dziękczynienia za ten wielki dar Bożej Miłości. Rodzi
się bowiem Ta, która - jak śpiewamy w jednej z pieśni maryjnych - została „przed wiekami przejrzana i za Matkę
wybrana, Jezusowi Chrystusowi Niepokalana”. Kościół,
ciesząc się Maryją, woła w dzień Jej święta słowami liturgii:
„Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastowało
radość całemu światu; z Ciebie się narodziło Słońce
sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem. On
uwolnił nas od potępienia i przywrócił nam łaskę. On
zwyciężył śmierć i dał nam życie wieczne”. Kościół nazywa
Ją Gwiazdą Zaranną zwiastującą już bliski wschód słońca,
czyli spełnienie obietnicy. „Istotnie, tak jak gwiazda owa, «jutrzenka», poprzedza wschód słońca, tak
Maryja, od swego Niepokalanego Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedliwości w dziejach rodzaju ludzkiego” (św. Jan Paweł II).
W naszej Ojczyźnie święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w szczególny sposób upodobał sobie
wiejski lud, nazywając je świętem Matki Boskiej Siewnej. Był bowiem taki dawny zwyczaj, że dopiero po
tym święcie i po przygotowaniu pól zaczynano jesienny siew: Gdy o Matce Bożej zasiano, to ani za późno, ani za rano. W święto Matki Bożej Siewnej, jak każe dawny zwyczaj, rolnicy przynoszą ziarno przeznaczone na tegoroczny zasiew. Kapłan, poświęcając je, wypowiada modlitwę: „Boże, Ty sprawiasz, że
wszelkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plon (...). Prosimy Cię, pobłogosław te
ziarna zbóż i inne nasiona. Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię

użyźnij rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny (...) przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu
Twojej woli”. I tak zaorane zagony czekają na przyjęcie nowego daru - ziemia wkrótce otrzyma nowe
ziarno; ono jeszcze przed nadejściem zimy uraduje nasze oczy zielenią. Na wiosnę ziarno przygarnięte
przez ziemię, wraz z całą naturą, wybuchnie bogatym wzrostem. Pod koniec lata znów uraduje nas plonem
stokrotnym. Nic więc dziwnego, że Kościół pragnie 8 września, a więc pod koniec lata i na progu jesieni,
uczcić Matkę Bożą, wspominając Jej narodzenie. Jej przyjście na świat tak bardzo przywołuje w wyobraźni
obraz jesiennego siewu. W Maryi bowiem Bóg powierzył ziemi drogocenne „ziarno”, które w przyszłości
wyda plon. „Błogosławiony jest owoc żywota Twojego...” - modlą się w „Zdrowaś Mario” tysiące ludzi wierzących na całej ziemi. (D.E. na podst. tekstu ks. Z. Mońki)

IX Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie
Pod hasłem: „Ewangelia rodziny: radość dla świata” od 22 do 26 sierpnia
w Dublinie miało miejsce IX Światowe Spotkanie Rodzin. 25 i 26 sierpnia z jego
uczestnikami spotkał się Ojciec Święty Franciszek.
Z okazji Spotkania Rodzin z dwudniową pielgrzymką do Irlandii przybył Ojciec
Święty Franciszek. Z rodzinami spotkał się w Dublinie oraz w Knock. „Jesteście nadzieją Kościoła i świata!” – powiedział 25 sierpnia zgromadzonym na Święcie Rodzin na stadionie Croke Park w Dublinie. Po wysłuchaniu świadectw rodzin z: Indii,
Kanady, Iraku, Irlandii i Burkina Faso, Ojciec Święty podkreślił, że Bóg chce, aby każda rodzina była reflektorem, który promieniuje radością swej miłości w świecie.
Zdaniem Papieża oznacza to świętość w powszednim dniu. Franciszek podkreślił
m.in. znaczenie małych gestów przebaczenia, jako fundamentu chrześcijańskiego
życia rodzinnego. Mówił też o tym, że „społeczeństwo, które nie docenia dziadków, jest społeczeństwem bez przyszłości” oraz zachęcał rodziny, by swoim świadectwem o Ewangelii pomagały innym
wzrastać w jedności i uczyć się, „co znaczy dla całego świata żyć w pokoju, jak wielka rodzina”. W niedzielę, 26 sierpnia, o godz. 15.00 w parku Phoenix w Knock Papież odprawił Mszę św. na zakończenie
Światowego Spotkania Rodzin. Ojciec Święty podczas Eucharystii podkreślił, że rodziny są wezwane, aby
być uczniami-misjonarzami, żeby pojednać świat z Bogiem i przyczynić się do uczynienia z całej ludzkości
jednej rodziny ludzkiej. „Niech nasze dzisiejsze świętowanie umocni każdego z was, rodziców i dziadków, dzieci i młodzież, mężczyzn i kobiety, braci i siostry zakonne, kontemplatyków i misjonarzy, diakonów i księży, w dzieleniu się radością Ewangelii! Obyście dzielili się Ewangelią rodziny jako radością dla świata!” – powiedział Papież.
W Spotkaniu Rodzin w Irlandii wzięło udział ponad 37 tys. osób ze 116 państw. Wśród nich było ponad
tysiąc osób z Polski. Następne, X Światowe Spotkanie Rodzin, odbędzie się w 2021 r. w Rzymie, w piątą
rocznicę adhortacji apostolskiej Franciszka „Amoris laetitia”. (episkopat.pl.)

Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie do Helusza
W tym roku pielgrzymka Ruchu Światło-Życie kończąca cykl wakacyjnych rekolekcji oazowych zgromadziła członków Ruchu 25 sierpnia br. w Heluszu. Związane to
było z przyjęciem tamtejszego ośrodka przez Kręgi Rodzin – gałąź rodzinną Oazy.
W pielgrzymce uczestniczyli przedstawiciele Oazy z Radymna, głownie młodzież. Po
zawiązaniu wspólnoty zgromadzeni mogli usłyszeć świadectwa osób, które uczestniczyły w różnych formach rekolekcji oazowych w tym roku. Były wśród nich dzieci,
młodzież i dorośli. Mszy Św. przewodniczył Ks. Bp Stanisław Jamrozek. W swojej homilii nawiązując do nowej nazwy ośrodka „Nazaret-Helusz” Ks. Biskup przypomniał, że Nazaret, to miejsce
pełne tajemnic, w którym miało miejsce przygotowanie Chrystusa Pana do misji zbawczej. Nowy dom też
ma być miejscem, w którym w pokoju, bezpieczeństwie, milczeniu przygotowujemy się, by w naszym życiu zrealizować Boże plany. Pod koniec Mszy Św. nastąpiło przekazanie posługi nowym parom rejonowym. Wśród nich byli Barbara i Bolesław Przytułowie z Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skołoszowie,
którzy będę pełnić posługę w Rejonie Radymno. Pielgrzymkę zakończyła wspólna uczta miłości – Agapa –
tym razem z grochówką, chlebem ze smalcem i pysznymi ciastami. Nie mogło zabraknąć wspólnych tańców, którymi zachwyciła zebranych młodzież. Pielgrzymka była czasem radosnego spotkania z Panem i
ludźmi. (D.E.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1.

Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 będzie sprawowana w intencji rejonów VII, VIII, I i II, a za tydzień w
intencji rejonów III i IV. Dziś na Mszy św. o godz. 11.30 będziemy także dziękować Panu Bogu jako
wspólnota parafialna za tegoroczne polny. Dzisiaj zmiany tajemnic różańcowych podczas nabożeństwa
różańcowego o godz. 15.30.
2. Jurto rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Msza św. o godz. 8.00 dla młodzieży z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych. Zapraszamy młodzież, nauczycieli i rodziców. Rozpoczęcie
roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w kościele św. Wawrzyńca także o godz. 8.00.
3. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek od godz. 15.00 adoracja
Najświętszego Sakramentu, a o godz. 18.00 nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i Msza św.
W piątek odwiedzimy chorych, od godz. 8.00. Zapraszamy wszystkich do spowiedzi w tych dniach,
a szczególnie dzieci i młodzież z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
4. W sobotę święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny.
5. Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła i prosimy w SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. Lwowskiej nry parzyste od 52 do torów oraz nry nieparzyste od 11 do torów.
6. W tym tygodniu prosimy na spotkania, które rozpoczynają się Mszą św. o godz. 18.00: - w poniedziałek
ministrantów i lektorów; - w środę Dziewczęcą Służbę Maryjną; - także w środę zapraszamy na spotkanie
Akcję Katolicką; - w piątek rozpoczynają się spotkania dla dzieci i młodzieży we wspólnocie Oazowej
działającej przy naszej parafii. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby poznać wartościowych ludzi, spędzić
czas w radosnej atmosferze, a przede wszystkim zbliżyć się do Pana Jezusa. Po Mszy św. spotkanie w Domu
Parafialnym.
7. W pierwszy piątek października po Mszy św. wieczornej w budynku parafialnym odbędzie się pierwsze
spotkanie w ramach kursu przedmałżeńskiego, zapraszamy chętne osoby do zapisywania się w zakrystii.
8. Zachęcamy do czytania naszej gazetki parafialnej oraz prasy katolickiej, którą można nabywać w zakrystii.

INTENCJE MSZY ŚW. 02/09/2018 - 09/09/2018
02/09/2018 XXII Niedziela Zwykła: 08:00 Za parafian; 10:00 Za + MICHAŁA w 10 r. śmierci i za zmarłych z RODZINY; 11:30 Za rejon VII i VIII oraz I i II; 16:00 Za + ADAMA Walickiego (rodzina Balickich)
03/09/2018 Poniedziałek: 06:30 Za + ADAMA Walickiego (Janina i Adam Olszański); 18:00 O Boże
błog. i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców bloku 16 kl 3 i 4; 18:00 O Boże błog. dla żyjących i życie
wieczne dla zmarłych sióstr z Róży św. o Pio
04/09/2018 Wtorek: 06:30 Dziękczynna za 88 lat życia Władysławy; 06:30 Za + ADAMA Walickiego
(rodzina z Sokołowa Małopolskiego); 18:00 Za + JANA w 18 r. śmierci; 18:00 Za + MARIĘ Baran (Krąg
św. Jana)
05/09/2018 Środa: 06:30 Za + ADAMA Walickiego (rodzina Bącalów); 06:30 Za + KRYSTYNĘ i STEFANA
Januszko (rodzina Czerwińskich i Wójtów); 18:00 Za kapłanów pracujących w naszej parafii ks. Czesława, ks. Krzysztofa i ks. Jakuba; 18:00 Za + JANUSZA Bratkowskiego
06/09/2018 Czwartek: 06:30 Za + ADAMA Walickiego (rodzina Lisowskich); 06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (brat Józef); 18:00 Dziękczynna za 15 lat małżeństwa Agaty i Krzysztofa; z prośbą
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata; 18:00 Za + ADAMA Walickiego (Marii Franus)
07/09/2018 Piątek: 06:30 Dziękczynna za kapłanów naszej Parafii; 06:30 O zdrowie i błog. Boże dla
kapłanów naszej Parafii; 06:30 Za + ADAMA Walickiego (rodzina Lisowskich); 18:00 Dziękczynna w
79 rocz. urodzin i imienin; z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla Marii
08/09/2018 Sobota: 06:30 Za + ADAMA Walickiego (rodzina Kielarów); 06:30 Za + MIECZYSŁAWA
Lisowskiego (rodzina Walickich); 18:00 Za ++ STANISŁAWĘ i ŁUKASZA Lesiak (od córek)
09/09/2018 XXIII Niedziela Zwykła: 08:00 Za parafian; 10:00 Za + ŁUCJĘ Sawa w 15 r. śmierci;
11:30 Za rejon III i IV; 16:00 Za + ADAMA Walickiego (siostra Barbara)

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

