W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 146 – 16 września 2018 r. – XXIV Niedziela Zwykła

Ewangelia na niedzielę (Mk 8, 27-35)
Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową.
W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu
Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim
nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć,
że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale
po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na
bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami:
«Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie
tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci
je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

Rozważanie:
Plan dla Pana Jezusa był oczywisty: nauczanie połączone z czynieniem cudów, wydanie w ręce ludzi,
skazanie, męka, śmierć, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie. Piotr apostoł w swej nadmiernej trosce
o Pana Jezusa chciał ten Boży plan skorygować i niejako zaproponować swój scenariusz, bardziej ludzki
niż Boży. Za to został przez Pana Jezusa mocno zbesztany. Okazało się bowiem, że w tym Piotrowym planie „maczał palce” zły duch, stąd ludzkie kalkulacje były tam ważniejsze niż Boże plany. Pan Jezus zdecydowanie odrzucił Piotrowy plan na zbawienie człowieka, ale nie odrzucił Piotra, wskazując mu jego miejsce w szeregu: „Zejdź mi z oczu” czyli wróć na swoje miejsce, nie przesłaniaj drogi zbawienia podążaj za
Mną. Piotr zapomniał, że na początku drogi Pan Jezus powiedział do niego: „Pójdź za mną” a nie „Pójdź
przede Mną”, „daj się prowadzić” a nie „prowadź”. Czy ja każdego dnia podążam za Panem Jezusem? Czy
nie ulegam pokusie przejąć inicjatywę, wysunąć się na czoło, być pierwszym przed Bogiem, prowadzącym, nadającym tempo? Czy w pełni akceptuje Boży plan zbawienia, przyjmując go bez żadnych poprawek czy korekt ze swej strony? Czy coraz bardziej myślę na sposób Boży a nie ludzki? (ks. Ryszard Stankiewicz SDS)

W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek - wspomnienie św. Zygmunta Felińskiego, biskupa oraz św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek – Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika i Patrona Polski,
w środę – wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika, w czwartek – św. Męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, w piątek – Święto św. Mateusza,
apostoła i ewangelisty
Liturgia słowa:
Niedziela (16.09): Iz 50,5-9a Ps 116A Jk 2,14-18 Mk 8,27-35; poniedziałek (17.09): 1Kor 11,17-26.33
Ps 40 Łk 7,1-10; wtorek (18.09): Mdr 4,7-15 Ps 148 Łk 2,41-52; środa (19.09): 1Kor 12,31-13,13 Ps 33
Łk 7,31-35; czwartek (20.09): 1Kor 15,1-11 Ps 118 Łk 7,36-50; piątek (21.09): Ef 4,1-7.11-13 Ps 19
Mt 9,9-13; sobota (22.09): 1Kor 15,35-37.42-49 Ps 56 Łk 8,4-15.

Bierzmowani w dniu dzisiejszym
W dniu dzisiejszym 50 młodych ludzi przyjmie dzięki posłudze Ks. Arcybiskupa Adama Szala Sakrament Bierzmowania. Będzie wśród nich 21 dziewcząt i 29 chłopców. Młodzi ludzie wybrali następujące
imiona do Bierzmowania: Filip, Faustyna, Faustyna, Katarzyna, Michał, Anna, Paweł, Emilia, Jan, Piotr,
Karol, Klara, Rita, Krzysztof, Andrzej, Maria, Jan, Magdalena, Kacper, Michał, Paweł, Maciej, Paweł, Szymon, Marcelina, Piotr, Jakub, Dawid, Jakub, Marta, Jan, Anna, Faustyna, Róża, Karol, Krzysztof, Magdalena,

Andrzej, Anna, Klara, Antoni, Kacper, Dawid, Anastazja, Gabriel, Weronika, Paweł, Łucja, Jakub, Agnieszka. (D.E.)
W dniu, którym przyjmujecie Sakrament Bierzmowania życzymy Wam,
by każdy Wasz dzień był wypełniony miłością: zarówno do Boga, jak i innych ludzi,
byście zawsze wiedli wspaniałe życie jako dojrzali chrześcijanie i świadkowie Chrystusa,
byście pielęgnowali otrzymane dziś dary Ducha Świętego i byli zawsze otwarci na Jego łaskę.
Pragniemy Was zapewnić, że jesteście radością naszej Parafii
i możecie liczyć na wsparcie naszej wspólnotowej modlitwy.

O bierzmowaniu nie tylko dla młodych
Bierzmowanie jest sakramentem, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk
i namaszczenia krzyżmem prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze
słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła katolickiego.
Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W
ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na "boisko życia".
Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą nam w uszach. Czujemy
Jego pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć i
Go słuchać.
Już w Starym Testamencie lud Boży oczekiwał na wylanie Ducha Świętego na Mesjasza. Jezus żył
w szczególnym Duchu miłości i doskonałej jedności ze swoim Ojcem w niebie. Ten Duch Jezusa był "Duchem Świętym" upragnionym przez lud Izraela. Był to też ten sam Duch, którego Jezus obiecał swoim
uczniom, ten sam Duch, który 50 dni po Wielkanocy zstąpił na uczniów. I jest to ten sam Święty Duch Jezusa, który zstępuje na każdego, kto otrzymuje sakrament bierzmowania.
W Dziejach Apostolskich, kilka dziesięcioleci po śmierci Jezusa, widzimy Piotra i Jana "bierzmujących".
Obaj podczas podróży misyjnej kładą ręce na chrześcijan, którzy niegdyś "byli ochrzczeni jedynie w imię
Pana Jezusa", żeby ich serca zostały napełnione Duchem Świętym.
Podczas bierzmowania na duszy ochrzczonego chrześcijanina zostaje odciśnięte niezatarte duchowe
znamię, które można otrzymać tylko raz i które takiego człowieka na zawsze naznacza jako chrześcijanina. Dar Ducha Świętego jest mocą z góry, dzięki której ta ki człowiek uwiarygodnia swoim życiem łaskę
otrzymaną na chrzcie i staje się "świadkiem" Chrystusa.
Przyjąć sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę. Bierzmowany mówi: "Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi Twojego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał,
nigdy od Ciebie nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i czynem, na dobre i
na złe". A Bóg mówi: "Tak, ufam ci, moje dziecko i obdaruję cię moim Duchem, czyli sobą samym. Będę cały
twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na ziemi i tym w niebie. Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie na dobre i na złe".
(www.franciszkanie.zabrze.pl)

Święty Stanisław Kostka - - patron wielkich pragnień
W najbliższy wtorek przypada liturgiczne wspomnienie św. Stanisława Kostki. Warto przy tej okazji
przypomnieć postać tego, który „Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele” (św. Jan Paweł II). Św. Stanisław
Kostka urodził się w 1550 r. w Rostkowie. Ochrzczony został w kościele parafialnym św. Wojciecha
w Przasnyszu. Rodzice jego - Jan Kostka, kasztelan zakroczymski i Małgorzata z Kryskich - byli bardzo
religijni. Miał czworo rodzeństwa: trzech braci oraz siostrę. Stanisław od najwcześniejszych lat życia
wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu, o której tak pisze jego brat Paweł: "Rodzice postępowali z nami surowo i przyzwyczajali do modlitwy i uczciwości. Wszyscy nas upominali i brali
udział w naszym wychowaniu, wszystkich czciliśmy, przez wszystkich byliśmy kochani".
Do dwunastego roku życia Stanisław pobierał nauki w domu rodziców i u miejscowego kapelana. Następnie przez dwa lata razem z Pawłem kształcił się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana
Bilińskiego. W czternastym roku życia, w początkach lipca 1564 r., wyjeżdża z Pawłem i Janem Bilińskim
na dalszą naukę do Wiednia. Zamieszkał w konwikcie prowadzony przez Ojców Jezuitów. Gdy Jezuitom
zabrano internat, Stanisław musiał się przenieść do domu luteranina Kimberkera. Początkowo nauka
sprawiała Stanisławowi trudności. W drugim jednak roku należał do najlepszych uczniów, pod koniec zaś

trzeciego roku prześcignął nawet najlepszych. Zawdzięczał to nie tylko nieprzeciętnym zdolnościom, ale
bardziej jeszcze pracowitości, pilności i sumienności, o czym świadczą jego notatki. Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Miał nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu. Gorliwie służył do Mszy św., często pozostawał w kościele lub kaplicy na adorację. Odznaczał się
szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Stanisław, mając zamiar wstąpić do zakonu Jezuitów, usiłował prowadzić życie na wzór zakonny, co było powodem przykrości, jakie miał ze strony starszego brata
Pawła. W czasie pobytu w Wiedniu, w grudniu 1566 roku, Stanisław ciężko zachorował. Obawiano się o
jego życie. Powrót do zdrowia zawdzięczał cudownej interwencji Matki Bożej. Opowiadał potem w nowicjacie w Rzymie, że ujrzał Maryję z Dzieciątkiem Jezus, które złożyła mu na wyciągnięte ręce. Otrzymał
wtedy polecenie wstąpienia do Towarzystwa Jezusowego. Powstały jednak trudności - ojciec nigdy nie
zgodzi się, by jego syn został zakonnikiem.
Kiedy Stanisław przekonał się, że w Wiedniu nie może być przyjęty do zakonu, decyduje się na ucieczkę Zostawił list, w którym tłumaczy, dlaczego podjął taką decyzję oraz prosi brata o pożegnanie w jego
imieniu rodziców. Stanisław udał się najpierw do Augsburga, a następnie do Dylingi, mając nadzieję, że
może będzie przyjęty przez prowincjała Jezuitów w Niemczech. Ojciec Piotr Kanizjusz, późniejszy święty,
przekonał się o wielkiej wartości Stanisława i dał mu radę: jeśli chcesz być zakonnikiem, idź do samego
generała Ojców Jezuitów do Rzymu. Wystawił mu wspaniałą opinię, pisząc: "Spodziewam się po nim
rzeczy przedziwnych". Podczas długiej i bardzo uciążliwej podróży Stanisław napisał list do rodziców.
Do Rzymu przybył 25 października 1567 r. i zapukał do furty klasztornej Ojców Jezuitów. Generał
O. Franciszek Borgiasz, późniejszy święty, zadecydował o przyjęciu Stanisława do nowicjatu wbrew woli
rodziców. Ceremonia przyjęcia odbyła się w trzy dni później, 28 października 1567 roku. W nowicjacie
był wzorem zakonnika. Najświętszą Maryję Pannę nazywał swoją Matką i Panią. Na miesiąc przed śmiercią Stanisław wyznał przyjaciołom, że nie opuszcza go przeczucie o bliskiej śmierci. W dniu św. Wawrzyńca, 10 sierpnia 1568 r. w rocznicę swej ucieczki z Wiednia, zachorował i po raz drugi ujawnił swe
przeczucie bliskiej śmierci. Prosił Matkę Bożą, by Jej Wniebowzięcie mógł przeżywać w niebie. Stan jego
zdrowia nagle się pogorszył, poprosił wiec o spowiedź, przyjął Komunię św. i Sakrament Chorych.
Osiemnastoletnie jego życie dobiegało końca. Odchodził z tego świata z całą świadomością. Z krzyżem i
obrazkiem Matki Bożej w ręku dnia 15 sierpnia 1568 roku o godzinie trzeciej zasnął cicho i spokojnie.
Kościół ogłosił go błogosławionym w roku 1605, a świętym w roku 1726. Wstawiennictwu świętego Stanisława Kostki polecajmy nasze dzieci i młodzież wypraszając łaskę odważnego pójścia za Chrystusem.
(na podst. duszpasterski.pl)

52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
O zdecydowaną walką z dezinformacją, która ma dzisiaj postać tzw. fake newsów zaapelował Ojciec
Święty w orędziu na obchodzony w Polsce dzisiaj 52. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Jego hasłem są słowa „«Prawda was wyzwoli» (J 8, 32). Fake news a dziennikarstwo pokoju”.
W swoim Orędziu Ojciec Święty zwraca uwagę na zjawisko fałszywych wiadomości i podkreśla znaczenie prawdy. Franciszek zauważa, że fake news zasadniczo dotyczy dezinformacji rozpowszechnianej
w internecie lub w mediach tradycyjnych. Ojciec Święty zauważa, że rozpowszechnianie się fake news
ma swe korzenie w ludzkiej chciwości, „w żądzy władzy, posiadania i używania życia, która w ostatecznym rachunku czyni nas ofiarami oszustwa znacznie bardziej tragicznego, niż każdy jego pojedynczy przejaw: zła, które przechodzi od fałszu do fałszu, aby nam skraść wolność serca. Właśnie
dlatego wychowywanie do prawdy oznacza wychowywanie do rozeznawania, do oceniania i rozważania pragnień i skłonności, które poruszają się w nas, abyśmy nie byli pozbawieni dobra, «łapiąc
się» na każdą pokusę”. Papież podkreśla odpowiedzialność dziennikarzy za przekazywanie prawdy i
wskazuje, że poprawność źródeł i strzeżenie komunikacji są prawdziwymi procesami rozwoju dobra,
które rodzą zaufanie i otwierają drogi jedności i pokoju. Apeluje o krzewienie dziennikarstwa pokoju
uprawianego przez osoby dla osób, pojmujące siebie jako służba wszystkim ludziom, zwłaszcza tym, którzy nie mają głosu; dziennikarstwa, które nie spalałoby wiadomości, ale angażowało by się w poszukiwanie prawdziwych przyczyn konfliktów, aby sprzyjać ich dogłębnemu zrozumieniu i przezwyciężaniu
przez rozpoczęcie korzystnych procesów; dziennikarstwo zaangażowane w wskazywanie rozwiązań alternatywnych dla eskalacji wrzasku i przemocy słownej. Papież kończy swe orędzie modlitwą zainspirowaną modlitwą franciszkańską. (ekai.pl)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1.

Dziś niedziela środków społecznego przekazu, modlimy się za pracowników mediów;
materialnie wspieramy Diecezjalne Radio FARA.

2.

We wtorek święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i patrona młodzieży. Zapraszamy na
Mszę świętą szczególnie dzieci i młodzież. To także dzień odpustu parafialnego w Ostrowie.

3.

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00, a przed Mszą św. wieczorną
nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.

4.

W piątek święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty. Po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do
Miłosierdzia Bożego i przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny.

5.

W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji rejonów VII. i VIII.

6.

Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła, dziękujemy też małej grupie
kandydatów do bierzmowania i rodziców, którzy chętnie pomogli w uporządkowaniu placu
kościelnego.
Prosimy do sprzątania kościoła w SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców domów
przy ul. Wiosennej i Letniej.

INTENCJE MSZY ŚW. 16/09/2018 - 23/09/2018
16/09/ 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, Boże błog. i łaskę Ducha Świętego dla Barbary Andrzeja Hanny i Krzysztofa.
17/09/Poniedziałek: 06:30 O Boże błog. dla mieszkańców z ul. Tysiąclecia; 06:30 Za + JÓZEFĘ;
18:00 Za + ADAMA Walickiego (koleżanki i koledzy syna Huberta); 18:00 Za + MIECZYSŁAWA
Lisowskiego (koleżanki i koledzy z PKP Cargo Żurawica)
18/09/ Wtorek: 06:30 Za + JANA od rodziny Olech; 06:30 Za + WACŁAWA Żminkowskiego;
18:00 Za + ADAMA Walickiego (koleżanki i koledzy syna Huberta); 18:00 Za + MIECZYSŁAWA
Lisowskiego (koleżanki i koledzy z PKP Cargo Żurawica)
19/09/ Środa: 06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (koleżanki i koledzy z PKP Cargo Żurawica); 06:30 Za + JANA Przytułę (od sąsiadów z Kasztanowej); 18:00 Dziękczynna z prośbą o
dalsze Boże błog. dla Mariusza w 25 rocz. urodzin; 18:00 Za + ADAMA Walickiego (Pracownicy
Spółdz. Mieszkaniowej)
20/09/ Czwartek: 06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (Pracownicy Przedszkola Parafialnego); 06:30 Za + JANA Przytułę (od sąsiadów z ul. Kasztanowej); 18:00 Dziękczynna i Boże
błog. opiekę MB dla Elżbiety i jej rodziny; 18:00 Za + ADAMA Walickiego (Pracownicy Spółdzielni Mieszkaniowej)
21/09/ Piątek: 06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (kapłani z Parafii Rokietnica) 06:30 Za
+ JANA Przytułę (od sąsiadów z ul. Kasztanowej); 18:00 Za + HENRYKA w 2 rocznicę śmierci;
18:00 Za + ADAMA Walickiego (od Rząsów)
22/09/ Sobota: 06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (sąsiedzi z bloku 15); 06:30 Za + JANA
Przytułę; 18:00 W 1 rocznicę urodzin Wiktora i za jego rodziców; 18:00 Za +ADAMA Walickiego
(rodz. Turczynów)
23/09/ XXV Niedziela Zwykła: 08:00 Za parafian; 10:00 Dziękczynna za Agatę i Marcina w 10
rocznicę ślubu i o Boże błogosławieństwo; 11:30 Za rejon VII i VIII; 16:00 Za + ADAMA Walickiego.
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

