W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 145 – 9 września 2018 r. – XXIII Niedziela Zwykła

Ewangelia na niedzielę (Mk 7, 31-37)
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie,
przemierzając posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego
i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, z dala od tłumu,
włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo,
westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz
otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo
mówić. Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej
to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym
słuch przywraca i niemym mowę».

Rozważanie:
Jezus w dzisiejszej Ewangelii wędruje przez tereny zamieszkane przez pogan. Mimo, że mówił o sobie,
że został posłany „tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 15,24), dokonuj cudu uzdrowienia
głuchoniemego. Prorok Izajasz pisał o czasach przyjścia Mesjasza „Wtedy przejrzą oczy niewidomych
i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie”.
(Iz 35,5-6) Znak, który dokonał Jezus pozwalał rozpoznać w Nim Mesjasza. Jezus dokonuje cudu na
osobności. To znak, że uznanie w nim Mesjasza – Pana i Zbawiciela, dokonuje się zawsze osobiście. To
ludzkie serce jest miejscem, gdzie Jezus chce królować. Jezus zakazuje mówić o dokonanym cudzie.
Dlaczego? Naród wybrany oczekiwał Mesjasza-Króla, który wyzwoliłby go spod okupacji rzymskiej.
A zbawcza misja Jezusa miała zupełnie inny charakter. Spójrzmy dziś na ile w naszym życiu Jezus jest dla
mnie Panem i Zbawicielem. Czego oczekuję od Boga? Chciejmy usłyszeć dziś skierowane do nas słowo:
Effata – Otwórz się. (D.E.)
W liturgii obchodzimy:
w środę – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi, w czwartek – św. Jana Chryzostoma, biskupa
i doktora Kościoła, w piątek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w sobotę – wspomnienie
Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.
Liturgia słowa:
Niedziela (09.09): Iz 35,4-7a Ps 146 Jk 2,1-5 Mk 7,31-37; poniedziałek (10.09):
1Kor 5,1-8 Ps 5 Łk 6,6-11; wtorek (11.09): 1Kor 6,1-11 Ps 149 Łk 6,12-19; środa (12.09): 1Kor 7,25-31
Ps 45 Łk 6,20-26; czwartek (13.09): 1Kor 8,1b-7.10-13 Ps 139 Łk 6,27-38; piątek (14.09): Lb 21,4b-9
Ps 78 Flp 2,6-11 J 3,13-17; sobota (15.09): Hbr 5,7-9 Ps 31 J 19,25-27.

Przed wizytacją kanoniczną
W przyszłą niedzielę, 16 września, przybędzie do naszej Parafii z wizytą apostolską
Ks. Arcybiskup Adam Szal. Wszystkich naszych parafian zapraszamy do udziału w
tym wydarzeniu. Ks. Arcybiskup będzie z nami na wszystkich Mszach św., wygłosi do
nas Słowo Boże, udzieli sakramentu bierzmowania naszej młodzieży, spotka się z
duszpasterzami, pobłogosławi naszym pracom i wysiłkom zmierzającym do budowania
żywej wspólnoty kościoła gromadzącego się w naszej pięknej świątyni. W tym
budowaniu żywego Kościoła wielkie znaczenie odgrywają Stowarzyszenia, Ruchy i inne
wspólnoty działające w parafii. Dlatego Ks. Arcybiskup chce spotkać się również z należącymi do naszych
grup parafialnych. Plan tych spotkań przedstawia się następująco:
8.00 – Rada duszpasterska (wszystkie diakonie), Akcja Katolicka, Domowy Kościół
10.00 – Oaza, Ministranci i Lektorzy, DSM
11.30 – Bierzmowani
16.00 – Róże Różańcowe, Dzieło Pomocy Powołaniom, Straż Honorowa NSPJ
Prosimy, aby wymienione grupy przygotowały obstawę liturgii wyznaczonych Mszy św.

W poszukiwaniu drogi – VIII Tydzień Wychowania
… wziął go na bok osobno od tłumu - Rozpoczynamy dziś w naszej Ojczyźnie VIII Tydzień
Wychowania. Hasło: W poszukiwaniu drogi, nawiązuje do tematyki XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu
Biskupów Młodzież, wiara i rozeznanie powołania, które już za miesiąc rozpocznie się w Rzymie.
Starajmy się o to i o to się módlmy, by w naszym życiu nie zabrakło dojrzałych relacji z Bogiem i ludźmi.
One są najważniejszym warunkiem szczęśliwego i owocnego życia. Od tych relacji zależy skuteczne
rozeznawanie planów Boga wobec nas i odkrywanie naszego powołania.
Podnieś się i stań na środku - Prośmy Ducha Świętego o dary potrzebne rodzicom i wychowawcom,
by w każdej, nawet najbardziej skomplikowanej sytuacji, wobec której postawi ich życie, umieli znaleźć
najlepsze rozwiązanie służące autentycznemu dobru wychowanków
… przywołał swoich uczniów - Podpatrując styl, w jakim Jezus realizował swą misję, warto postawić
sobie pytania: Czy będąc rodzicem, pamiętam o tym, że atmosfera, jaka panuje w mojej rodzinie ma
zasadnicze znaczenie w procesie dojrzewania moich dzieci? Czy jako nauczycielowi, wychowawcy zależy
mi na odpowiedniej relacji z wychowankami? Czy pamiętam o tym, że jestem zaproszony do zawiązania
prawdziwej, głębokiej przyjaźni z Jezusem? Jeżeli sumienie podpowie mi, że w kontekście tych pytań
mam coś do zrobienia, co stoi na przeszkodzie, żeby rozpocząć już dziś? Chodzi przecież o sprawę o
zasadniczym znaczeniu dla tych, którzy zostali powierzeni mej trosce i dla mnie samego.
… cieszcie się i radujcie - Błogosławieni cisi - a my, przeciwnie, ileż razy jesteśmy niecierpliwi,
nerwowi, zawsze gotowi do narzekań! Mamy wiele pretensji wobec innych, ale kiedy dotyczą nas,
reagujemy podniesionym głosem, jak byśmy byli władcami świata, podczas gdy w rzeczywistości
wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi. Pomyślimy raczej o tych matkach i ojcach, którzy są bardzo cierpliwi
wobec dzieci doprowadzających ich do szaleństwa. To jest droga Pana: droga łagodności i cierpliwości”.
Przyjmijmy Kazanie na Górze jako Jezusowy program wychowawczy.
„Wiedza” wbija w pychę, miłość zaś buduje - Wychowanie ukierunkowane tylko na przekaz wiedzy
i rozwój sfery intelektualnej nie ma sensu. Niewykazywanie dostatecznej troski o wszechstronny rozwój
wychowanka doprowadzi do tego, że cały proces wychowania skończy się niepowodzeniem. Można
wskazać przykłady osób obdarzonych licznymi talentami, które ze względu na braki pełnego
wychowania i samowychowania zmarnowały swoje zdolności. Są też i tacy, którzy swą wiedzę i talent
wprzęgnęli w czynienie zła. Św. Paweł nie neguje wartości wiedzy, zwraca jednak uwagę, na to, że trzeba
„wiedzieć, w jaki sposób należy wiedzieć”: „Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak
wiedzieć należy” (1 Kor 8, 2). Wiedza powinna być na usługach miłości.
… uniżył samego siebie - Chcąc rozeznać powołanie i owocnie je realizować, trzeba być zdolnym do
ofiary. Rezygnacja z jakiegoś dobra, umiejętność zostawienia czegoś, podzielenia się z bliźnim, ustąpienia
komuś miejsca – kosztuje. To nie przychodzi samo z dnia na dzień. Najpierw trzeba to przećwiczyć
w mikroskali. Dziecko, które nie przepracowało tej lekcji w pierwszych latach życia, może mieć z tym
trudności w dorosłym życiu. Wykorzystujmy różne okazje, by kształtować u wychowanków zdolność do
dobrowolnych ofiar w małych i większych sprawach.
… z głośnym wołaniem i płaczem - W naszym życiu jest miejsce na płacz i łzy. Nie trzeba się ich
wstydzić, zwłaszcza na modlitwie. Tu możemy zdobyć się na całkowitą szczerość. Pamiętajmy o tym.
A jeżeli ktoś z nas jest czyimś wychowawcą w wierze, niech zapewnia swych wychowanków, że w relacji
z Bogiem można zrzucić się maskę i niepotrzebne jest koloryzowanie rzeczywistości. (D.E.)

Jak wspierać dzieci w nowym roku szkolnym?
Uważnie słuchajcie – dziecko może być smutne z powodu braku przyjęcia do szkolnej paczki
lub nowych, nielubianych przedmiotów oraz ze względu na całe mnóstwo innych rozczarowań.
W takiej sytuacji koniecznie poświęćcie mu uwagę. Zapewnijcie wystarczającą ilość czasu, aby
mogło spokojnie podzielić się z Wami przykrymi doświadczeniami. Przemyślcie, co ma do
powiedzenia, zanim zaczniecie udzielać rad.
Pomóżcie zachować właściwą perspektywę – delikatnie przypominajcie, że istnieją
ważniejsze sprawy, niż analizowanie, kto się z kim spotyka lub w co się ubiera. Dawajcie
swojemu dziecku do zrozumienia (zarówno poprzez słowa, jak i czyny), że kochacie je bez
względu na wszystko.

Przetrzyjcie szlak – pytajcie dziecko, jak wyobraża sobie udany rok szkolny. Nie chodzi tylko
o naukę, ale również przyjaciół czy dodatkowe zainteresowania. Dopytajcie, jakie cele uznaje za
najważniejsze i czy uważa, że są możliwe do osiągnięcia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby
rozmawiać z dzieckiem również o Waszych oczekiwaniach związanych z ocenami, ale
pamiętajcie o dwóch kwestiach. Po pierwsze: wiele cennych umiejętności zdobywa się również
poza szkołą. Po drugie: współcześnie na dzieci wywierana jest bardzo duża presja osiągania
dobrych wyników.
Pielęgnujcie rodzicielską więź – pójdźcie z dzieckiem na spacer, na basen, pograjcie razem
w piłkę. Zróbcie razem coś, co sprawia mu przyjemność. Początek roku szkolnego to świetna
okazja, aby zapoczątkować nowy rodzinny zwyczaj, np. wspólne comiesięczne wyjście do kina
czy rodzinną wycieczkę.
Pozwólcie na samodzielność – szkoła może być świetnym miejscem nauki umiejętności
społecznych, które przydadzą się w późniejszym życiu. Nie spieszcie się z pomocą rozwiązania
każdego problemu, raczej uważnie słuchajcie. Z drugiej strony – nigdy się nie wycofujcie, gdy
zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka.
Wejdźcie w buty dziecka – spróbujcie wczuć się w sytuację dziecka, wyobraźcie sobie czego
doświadcza. Zastanówcie się, jakie ma to dla niego znaczenie. Wasza empatia i współodczuwanie
pomogą mu pokonać szkolne wyzwania.
Świętujcie sukcesy – rodzice mają czasem tendencję do skupiania się na niepowodzeniach i
nie zauważają osiągnięć. Dawajcie dziecku do zrozumienia, że jesteście dumni z jego talentów i
dokonań, nawet, jeśli nie są one widoczne dla otoczenia.
Bądź jego/jej bohaterami – wciąż na nowo uświadamiajcie sobie, jak wyjątkowe jest Wasze
dziecko. Zapewnijcie mu swoją lojalność, życzliwość, akceptację, szacunek i wsparcie. Jako
rodzice, macie bardzo mocny wpływ na jego rozwój. Zadbajcie, aby Wasze oddziaływanie było
tak pozytywne, jak to tylko możliwe.
Dzielcie się historiami ze swojego dzieciństwa – wiele się zmieniło, odkąd byliście dziećmi,
ale najważniejsze wyzwania tego okresu wciąż są podobne. Opowiadajcie o swoich
młodzieńczych zmaganiach. Bądźcie uczciwi w stosunku do siebie, swoich wartości oraz
przyjaciół. Nie próbuj zamienić każdej z historii w wykład. Pamiętaj o przyznawaniu się do
błędów – mogą wiele nauczyć twoje dziecko (począwszy od pokory).
Odkryjcie jego/jej zainteresowania – nawet jeśli pasja Waszego dziecka niekoniecznie daje
Wam dużo radości, zaangażujcie się w nią. Pozwólcie mu na dzielenie się z Wami swoimi
zainteresowaniami i spróbujcie się dowiedzieć, dlaczego pasjonuje się właśnie tą dziedziną.
Wasze zainteresowanie i wsparcie bardzo mu pomoże. (D.E. na podst. tato.net)

Święto Podwyższenia Krzyża
Wysławiamy dzisiaj triumf Krzyża — zwycięski znak Chrystusa, na którym dokonało się
dzieło naszego zbawienia. Te słowa wstępu do liturgii ukazują, jak chrześcijan powinien
patrzeć na krzyż. Jednak często kiedy patrzymy na krzyż Jezusa, zatrzymujemy się na ogromie
cierpienia Zbawiciela. A z tyłu głowy kołacze się myśl: „Jeśli pójdę za Jezusem, to mnie także
spotka cierpienie”. Czy to jedyne przesłanie płynące z krzyża? Czy mamy być wiecznymi
cierpiętnikami? Krzyż Jezusa to przede wszystkim znak Miłości. Znak, że Bóg ukochał nas AŻ
TAK. To znak, że Bóg zawsze czeka ze swoim zbawieniem na moją decyzję. W każdej chwili
mojego życia. Czy chcesz? Chrześcijaństwo głosi Dobrą Nowinę, ale nie jest huraoptymizmem. Z
naszego ludzkiego życie nie wyeliminujemy trudu i cierpienia – naszych krzyży. Możemy się w
tym względzie oszukiwać, ale to nic nie zmieni. Stary ludowy wierszyk niesie prawdę: Kto się
krzyża boi i krzyża unika, temu krzyż zostaje, a Pan Jezus znika. (D.E.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna VIII Tydzień Wychowania. Zapraszamy szczególnie w tym

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

tygodniu rodziców, dzieci i młodzież do modlitwy o Bożą pomoc i łaski w trudnym procesie
wychowania.
Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów III. i IV.
W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Także w czwartek zapraszamy
wszystkich parafian na NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.
W piątek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy św. Nabożeństwo do Miłosierdzia
Bożego i przez wstawiennictwo św. Faustyny.
W sobotę wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów V. i VI.
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na
godz. 8.00 mieszkańców ul. Kolejowej i Skołoszowa.
Zapraszamy na spotkania w tym tygodniu:
- W poniedziałek ministrantów i lektorów.
- We wtorek i czwartek prosimy na spotkanie młodzież, która w dniu 16 września przystąpi do
sakramentu bierzmowania, a więc obecne klasy trzecie gimnazjum i byłe klasy trzecie
gimnazjalne. Na czwartkowe spotkanie zapraszamy również rodziców kandydatów do
bierzmowania.
- W środę na godz. 16.00 Dziewczęcą Służbę Maryjną.
- W piątek zapraszamy na kolejne spotkanie młodzież oazową.
Wszystkie spotkania rozpoczynają się Mszą św. o g. 18.00.

INTENCJE MSZY ŚW. 09/09/2018 - 16/09/2018
09/09/2018 XXIII Niedziela Zwykła:
08:00 Za parafian; 10:00 Za + ŁUCJĘ Sawa w 15 rocz.
śmierci; 11:30 Za rejon III i IV; 16:00 Za + ADAMA Walickiego (od siostry Barbary)
10/09/2018 Poniedziałek:
06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (od rodz. Folisów i Zająców);
06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (od Marii Halwa); 18:00 O zdrowie, Boże błog., światło Ducha
Świętego i łaskę nawrócenia dla męża; 18:00 Za + ADAMA Walickiego (koledzy syna Huberta)
11/09/2018 Wtorek: 06:30: Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (rodzina Burbełów); 06:30 Za +
ZBIGNIEWA Franusa (od żony); 18:00 Dziękczynna za 50 lat życia (ELŻBIETA Kopańska); 18:00 Za
+ ADAMA Walickiego (od kierowniczej kadry Wojskowego Oddziału)
12/09/2018 Środa: 06:30 Za + ADAMA Walickiego (od żołnierzy zawodowych); 06:30 Za +
MIECZYSŁAWA Lisowskiego (rodzina Rząsów); 18:00 Z okazji 70 rocznicy urodzin o Boże błog. i
potrzebne łaski dla Marii i dla całej rodziny; 18:00
Za + LUDWIKA i ZOFIĘ z rodziny Hawryło
13/09/2018 Czwartek: 06:30 Za + ADAMA Walickiego (koledzy i koleżanki syna Huberta); 06:30
Za + Mieczysława Lisowskiego (koleżanki i koledzy PKP Cargo Żurawica); 18:00 Za + KAZIMIERZA
Nowakowskiego; 18:00 Za + STANISŁAWA Halwę i +JÓZEFA z rodziny Hawryło
14/09/2018 Piątek: 06:30 Za + ADAMA Walickiego (koledzy i koleżanki syna Huberta); 06:30 Za +
MIECZYSŁAWA Lisowskiego (koleżanki i koledzy PKP Cargo Żurawica); 18:00 Za + ZBIGNIEWA
Franusa (od żony); 18:00 Za + EDWARDA Makarę i zmarłych z RODZINY
15/09/2018 Sobota: 06:30 Za + ADAMA Walickiego (koleżanki i koledzy syna Huberta); 06:30 Za +
MIECZYSŁAWA Lisowskiego (koleżanki i koledzy PKP Cargo Żurawica); 18:00 Dziękczynna za 50 lat
małżeństwa Krystyny i Antoniego, z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata; 18:00 Za +
KAZIMIERZA Burbeło w 18 rocz. śmierci
16/09/2018 XXIV Niedziela Zwykła: 08:00 Za parafian; 10:00 Za + ADAMA Walickiego (koleżanki
i koledzy syna Huberta); 11:30 Za rejon V i VI; 16:00 O zdrowie i Boże błog łaskę Ducha Świętego dla
Barbary, Andrzeja, Hanny i Krzysztofa
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

