W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 147 – 23 września 2018 r. – XXV Niedziela Zwykła

Ewangelia na niedzielę (Mk 9,30-37)
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś
o tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn
Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech
dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się
Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich:
«O czym to rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem
posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i
rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą
wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich:
«Kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie
przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał».

Rozważanie:
W dzisiejszej Ewangelii Jezus po raz drugi zapowiada swoją śmierć i zmartwychwstanie. I po raz
kolejny uczniowie Go nie rozumieją. Boją się Go jednak pytać. To jeden ze sprawdzianów naszej wiary Czy nie boimy się pytać Boga, np. o Jego wolę dotyczącą naszego życiu? Czego Bóg pragnie, byśmy czynili,
mówili? Jakich wyborów dokonywali i jakimi wartościami się kierowali podczas nich? Bo, jeśli wierzymy,
że Bóg jest Miłością i chce naszego szczęścia, a jednocześnie chcemy chodzić własnymi drogami, to jaka
jest nasza wiara? Drugim wyznacznikiem naszej wiary jest nasza pokora. Czy jesteśmy gotowi szukać
ostatniego miejsca i być sługą wszystkich? To na tym polega bycie jak dziecko i przyjęcie dziecka w imię
Jezusa. Bł. Karol de Foucauld, dla którego szukanie ostatniego miejsca w świecie było drogą do świętości
modlił się tak: „Mój Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną,
dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we
wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam ducha mego z
całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce, z
nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem.” Może warto, by jego modlitwa stała się naszą? (D.E.)
W liturgii obchodzimy:
we wtorek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, prezbitera, w środę – św. męczenników Kosmy
i Damiana oraz św. Wawrzyńca Ruiz i Towarzyszy, w czwartek – św. Wincentego a Paulo, prezbitera,
w piątek – św. Wacława, męczennika, w sobotę – Święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Liturgia słowa:
Niedziela (23.09): Iz 50,5-9a Ps 116A Jk 2,14-18 Mk 8,27-35; poniedziałek (24.09): Prz 3,27-35 Ps
15 Łk 8,16-18; wtorek (25.09): Prz 21,1-6.10-13 Ps 119 Łk 8,19-21; środa (26.09): Prz 30,5-9 Ps
119 Łk 9,1-6; czwartek (27.09): Koh 1,2-11 Ps 90 Łk 9,7-9; piątek (28.09): Koh 3,1-11 Ps 144 Łk
9,18-22; sobota (29.09): Dn 7,9-10.13-14 Ps 138 J 1,47-51.
Jednym z bardzo ważnych wydarzeń każdej wspólnoty parafialnej jest – przewidziana w prawie
Kościoła – wizytacja kanoniczna przeprowadzana przez Ordynariusza diecezji. W historii naszej parafii
była to pierwsza taka wizytacja. Niedziela, 16 września, była dniem, w którym Ksiądz Arcybiskup mógł
przyjrzeć się radościom i troskom naszej wspólnoty oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim
słowem naszą wiarę.
W imieniu Parafian pragniemy złożyć serdeczne podziękowania za obecność wśród nas,
za udzielony naszej młodzieży sakrament bierzmowania. Szczególnie dziękujemy za modlitwę
w naszej intencji.

Powitanie Ks. Arcybiskupa Adama Szala przez Ks. Proboszcza
Ekscelencjo – Czcigodny Księże Arcybiskupie!
Jako Proboszcz Parafii dołączam się do ciepłych słów skierowanych do Księdza Arcybiskupa przez
przedstawicieli naszej wspólnoty i razem z wszystkimi kapłanami tutaj posługującymi również
serdecznie witam Pasterza naszej Archidiecezji w progach tej świątyni.
O naszej Parafii nie mogę jeszcze zbyt wiele powiedzieć opierając się na własnych doświadczeniach,
nie minął jeszcze miesiąc mojego tutaj pobytu; dlatego chciałbym się podzielić raczej tymi pierwszymi,
świeżymi jeszcze spostrzeżeniami:
- pierwsze moje wrażenie – to spotykanie się z wielką życzliwością i otwartością, najpierw ze strony
poprzedniego Ks. Proboszcza Czesława i księży wikariuszy, i bardzo szybko od wiernych naszej Parafii i
to zaraz od pierwszych dni – przyznam, że to bardzo motywuje i mobilizuje do pracy. Jestem ogromnie
wdzięczny za taką postawę, dlatego chciałem o tym wspomnieć w obecności Ks. Arcybiskupa.
- kolejna obserwacja to duża liczba osób uczestniczących w Mszach św. i nabożeństwach, także w ciągu
tygodnia, większość osób przystępuje do Komunii św., również bardzo wielu wiernych przystępuje
regularnie do sakramentu pokuty – od razu można się tutaj poczuć bardzo potrzebnym.
- z podziwem patrzę też na tę piękną świątynię, która powstała w tak krótkim czasie – w przeciągu
zaledwie pięciu lat (w latach 2007 – 2012). Tutaj podkreślić trzeba niezwykły talent organizacyjny
poprzedniego Proboszcza – Ks. Czesława, ale też i ogromny wysiłek większości wiernych Parafii, czego
owocem jest piękny kościół wzniesiony na chwałę Bożą i uroczyście poświęcony Panu Bogu w akcie
konsekracji dokonanym 3 kwietnia 2016 r.
Zapewne jakaś część mieszkańców Parafii nie chciała się odnaleźć w tym budowaniu wspólnoty
i świątyni – ich też zapraszamy do przyłączenia się – Pan Jezus ma otwarte Serce dla wszystkich i Kościół
też taki musi być, a wezwanie naszej Parafii szczególnie nam o tym przypomina i do takiej postawy
zobowiązuje.
To takie pierwsze najważniejsze spostrzeżenia. Mam świadomość, że spotkam się także i z trudnymi
sprawami w Parafii – ale o nich pewnie łatwiej będzie powiedzieć coś Księdzu Arcybiskupowi przy
następnej wizytacji kanonicznej. Mówię to z nadzieją, że tych dobrych doświadczeń i tak pozostanie
zdecydowanie więcej.
Patrząc w najbliższą przyszłość, chcielibyśmy razem z duszpasterzami i wiernymi kontynuować
wypracowane już i, jak można zauważyć, owocne formy pracy duszpasterskiej.
Również rysują się już dość konkretne plany dalszych inwestycji związanych z wystrojem kościoła
i jego otoczeniem. Dlatego prosimy Ks. Arcybiskupa o modlitwę za nas, słowo umocnienia i
błogosławieństwo w realizacji tych naszych wspólnych zamierzeń.

Kilka myśli z homilii Ks. Arcybiskupa Adama Szala z porannej Mszy Św.
Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. (Mk 8,34)
Niedziela jest dniem, gdy Bóg stawia przed nami dwa ołtarze: ołtarz Słowa Bożego i ołtarz Eucharystii.
Liturgia słowa ma za cel ukazanie nam drogi. Bohaterem tej drogi jest dziś św. Piotr. Jak i inni Izraelici
oczekiwał on na przyjście Mesjasza-Zbawiciela. Słyszał w synagodze czytane Słowo Boże, na pewno
również słowa pochodzące z pierwszego czytania z Księgi Proroka Izajasza. Słyszał jednak na pewno i
inne proroctwa i nauki, które rodziły inne oczekiwania wobec Mesjasza. Żydzi, a wśród nich i św. Piotr,
oczekiwali, że Mesjasz wzbudzi powstanie, wyzwoli ich naród spod okupacji Rzymian i wskrzesi
Królestwo Izraela.
Chrystus gromadzi nowy Lud Wybrany. Powołuje Piotra i innych apostołów, by byli Jego uczniami.
A uczeń, to ktoś kto chodzi za Mistrzem, słucha Jego słów, patrzy na Jego czyny. W ten sposób buduje
swoją wiarę i relację bliskości z Mistrzem, by później dać o Nim świadectwo. To, dlatego Jezus czyni cuda,
poczynając od tego pierwszego w Kanie Galilejskiej – by w Niego uwierzyli. Wielu podobało się to, co
Jezus mówił i czynił. Jednak Jezus chciał uświadomić swoich uczniów, jaka jest Jego rola jako Zbawiciela
świata. Piotr na pytanie Jezusa wyznaje wiarę, że jest On Mesjaszem. Wówczas Chrystus wyraźnie jaka
jest Jego droga. To zachwiało obrazem Zbawiciela w św. Piotrze. Fałszywy obraz Mesjasza i emocje
wzbudziły w Piotrze sprzeciw wobec Bożego planu. Spotyka się to ze stanowczą odpowiedzią Jezusa.
Nazywa On Piotra szatanem – kusicielem. Bo nie myśli o tym co Boże, ale o tym, co ludzkie.

A wszystkich swoich uczniów Jezus naucza: „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”. (Mk 8,34-35) Słowa Chrystusa
prowadzą do nowego życia. Mamy stracić życie, by je na nowo odzyskać. To nie jest łatwa droga. W
Orędziu na XV Dzień Młodzieży w 2001 r. Jan Paweł II pisał: „Jezus nie żąda wyrzeczenia się życia, ale
przyjęcia go w takiej nowości i pełni, którą tylko On dać może. Człowiek w głębi swojego jestestwa
zakorzenił tendencję do „myślenia o sobie samym”, umieszczania własnej osoby w centrum spraw
jako miary wszystkiego. Kto naśladuje Chrystusa odrzuca jednak to koncentrowanie się na sobie
samym i nie ocenia rzeczy w oparciu o własne korzyści. Przeżywa swoje życie w kategoriach daru
i bezinteresowności, a nie zdobyczy i posiadania. Życie prawdziwe wyraża się bowiem w darze
z siebie, co jest owocem łaski Chrystusa: życie wolne, we wspólnocie z Bogiem i z braćmi”.
Wziąć swój krzyż nie oznacza tylko przyjęcia cierpień i trudności, ale również wierność swojemu
powołaniu. Chrześcijanin nie jest osobą, która szuka cierpienia, ale miłości. To, dlatego św. Jakub w
swoim liście pisze, że wiara musi rodzić dobre uczynki, bo inaczej jest martwa. Nie możemy przyznawać
się do wiary, a jednocześnie żyć jak człowiek niewierzący. Wielu świętych, a za ich przykładem wielu
wierzących korzystało na swojej drodze wiary z książeczki „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza á
Kempis. Kierowali swoje życie według jej wskazań. Starali się podporządkować swoją wolę woli cudzej,
aby tym łatwiej przyjmować wolę Bożą w swoim życiu. Budzili w sobie ducha pokory, by poprzestawać
na małym. Wierzyli, że Jezusie wspaniale wypełniła się wola Boża, a naszą rolą jest podążać za Nim.
Pytania, które Jezus skierował do Apostołów, możemy odczytać jako skierowane do nas. O ile wiele
możemy powiedzieć na temat, za kogo Jezusa uważają ludzie, o tyle ważniejsze jest, by odpowiedzieć na
drugie pytanie, które kieruje do nas Jezus: „Za kogo Ty Mnie uważasz?” Czy ktoś patrząc na mnie w
mojej rodzinie, w pracy, wśród znajomych, dojdzie do przekonania, że jesteśmy uczniami Chrystusa. To
cieszy, że ta Parafia jest tak żywa, że tylu ludzi było na Mszy Świętej i przystąpiło do Komunii Świętej.
Jednak wychodząc z tego kościoła musimy być inni niż przed wejściem do niego. Zostaliśmy wszak
umocnieni Słowem Bożym i Eucharystią. Czy możemy na wzór św. Pawła powiedzieć: „W dobrych
zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec
sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale
i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego.” (2Tm 4,7-8)

Święty Michale wspomagaj nas w walce…
Po każdej Mszy świętej w wielu parafiach odmawia się modlitwę: Święty Michale Archaniele
wspomagaj nas w walce…. Zbliżające się święto, to dobry czas, aby przypomnieć historię powstania tej
modlitwy poświęconej św. Michałowi Archaniołowi, który jest jednym z głównych patronów całego
Kościoła.
Ostatnim papieżem XIX w. był Leon XIII (1878-1903). W 1886 roku właśnie ten następca św. Piotra
napisał najbardziej znaną modlitwę do św. Michała Archanioła. Według przekazanych relacji papież Leon
XIII, po odprawieniu Mszy św. w kaplicy nagle zatrzymał się u stopni ołtarza. Stał tam nieruchomo przez
niecały kwadrans, a twarz jego rozświetliła się. Następnie, udał się w milczeniu do swego gabinetu. Kiedy
w końcu otworzyły się drzwi papieskiego apartamentu Leon XIII kazał wezwać Sekretarza Kongregacji
Obrzędów, wręczył mu kartkę papieru i polecił mu wydrukować napisany na niej tekst i rozesłać go do
wszystkich biskupów świata. Kartka ta zawierała modlitwę z wezwaniem do „Wodza niebieskich
zastępów”, prosząc Boga, aby „strącił szatana do piekła”. Dodatkowo papież zalecił, aby kapłani w całym
Kościele odmawiali ją wraz z wiernymi, klęcząc, po każdej tzw. Mszy świętej nie śpiewanej.
Abp Comastri, autor tekstu Drogi Krzyżowej w 2006 r., której przewodniczył Benedykt XVI w
Koloseum, napisał: „Zagubiliśmy sens grzechu. Dziś przez oszukańczą propagandę szerzy się głupia
apologia zła, absurdalny kult szatana, szalone pragnienie łamania zasad, kłamliwa i pusta wolność, która
wynosi kaprys, wadę i egoizm, ukazując je jako zdobycze cywilizacji. Wydaje się, że mamy do czynienia z
diaboliczną pychą, która zamierza zmieść rodzinę”.
Św. Jan Paweł II powiedział, o modlitwie Leona XIII: „Chociaż w obecnej sytuacji nie odmawia się już tej
modlitwy pod koniec celebracji eucharystycznej, zapraszam was wszystkich, abyście jej nie zapomnieli,
abyście ją odmawiali, aby otrzymać pomoc w walce przeciw siłom ciemności i przeciw duchowi tego
świata”. Odmawiajmy ją często w ciągu dnia. Niech św. Michał nas strzeże, umacnia w dobrym i broni.
(D.E.)
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Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i przeżyciu wizytacji kanonicznej, szczególnie tym
osobom, które reprezentowały nas przed Ks. Arcybiskupem, służbie liturgicznej, naszemu
chórowi za piękny śpiew i wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu.
W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Przed Mszą św. wieczorną
nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
W piątek nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i przez wstawiennictwo św. Faustyny.
W sobotę święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. Jesiennej, Zimowej i Wietrznej.
W środę, 26 września od rana do godz. 11.00 można składać na parkingu kościelnym przy
rozdzielni gazu – zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Jest to akcja wspierająca misje
(szczegóły na afiszu w gablotce i na ulotkach). Bardzo prosimy, by nie przywozić
elektroodpadów po godz. 11.00.
Na parkingu przy kościele św. Wawrzyńca można składać makulaturę – także na cele misyjne.
W sobotę 29 września, Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Kalwarii Pacławskiej. Planujemy
wyjazd autokarem o godz. 8.00 (powrót ok. 15.00). Prosimy o zapisywanie się w zakrystii, do
środy włącznie. Szczegóły zostaną podane po Mszy św. w czwartek
Policja ostrzega przed oszustami naciągającymi starsze osoby metodą „na wnuczka”, „na
policjanta” itp. W przypadku podejrzanych sytuacji można dzwonić na nr 112.
Z prośbą o pomoc zwraca się do nas rodzina z Zadąbrowia, która przeżyła pożar domu.
Wiarygodność tej prośby potwierdza ks. proboszcz. W przyszłą niedzielę będzie możliwość
pomocy tej rodzinie przez zbiórkę do puszki.

INTENCJE MSZY ŚW. 23/09/2018 - 30/09/2018
23/09/ Niedziela: 08:00 Za parafian; 10:00 Dziękczynna za Agatę i Marcina w 10 rocz. ślubu i o Boże
błogosławieństwo; 11:30 Za rejon VII i VIII; 16:00 Za + ADAMA Walickiego
24/09/ Poniedziałek: 06:30 Za + JANA Przytułę (rodzina Łuków); 06:30 Za + STANISŁAWA Woźnego;
18:00 Za + ADAMA Walickiego (Daniel z rodzicami); 18:00 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego

(Bronisława Haliniak)
Wtorek:
06:30 Za + JANA Przytułę (rodzina Śpiewaków);
Woźnego; 18:00 Za + ADAMA Walickiego (Daniel z rodzicami);

25/09/

06:30 Za + STANISŁAWA
18:00 Za + MIECZYSŁAWA

Lisowskiego (rodziny Bawołów i Januszko)
26/09/ Środa: 06:30 Za + JANA i PAULINĘ Przytuła (Elżbieta Pelczarska z dziećmi); 06:30 Za
+ WACŁAWA Żminkowskiego (sąsiedzi); 18:00 Za + ADAMA Walickiego (Maria Franus); 18:00
Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (rodzina Szawińskich z Rzeszowa)
27/09/ Czwartek: 06:30 Za + JANA Przytułę (rodzina Bar); 06:30 Za + WACŁAWA Żminkowskiego
(sąsiedzi); 18:00 Za + ADAMA Walickiego (przyjaciele z Łowiec); 18:00 Za + MIECZYSŁAWA
Lisowskiego (Leszek z rodziną ze Świętego)
28/09/ Piątek: 06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (Józef ze Świętego); 06:30 Za + ADAMA
Walickiego (chór); 18:00 O Boże błog. dla Czesławy w 80 rocznicę urodzin i Boże błog. dla
rodziny; 18:00 Za + KAZIMIERZA w 14 rocz. śmierci i za zmarłych RODZICÓW
29/09/ Sobota: 06:30 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Władysławy i Michała, z prośbą o Boże błog.
i opiekę Matki Bożej na dalsze lata; 06:30 Za + WACŁAWA Żminkowskiego (kolega Mariana
z rodziną); 18:00 Za + MICHAŁA; 18:00 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (rodzina Wojtasików)
30/09/ Niedziela: 08:00 Za parafian; 10:00 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (Aneta i Wojciech
Kurzawa); 11:30 Za KATARZYNĘ w 18 rocznicę urodzin; 16:00 Za + JANA Przytułę (brat Antoni)
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

