W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 148 – 30 września 2018 r. – XXVI Niedziela Zwykła

Ewangelia na niedzielę (Mk 9, 38-43. 45. 47-48)
Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie
chodzi z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu
zabraniać, bo nie chodzi z nami». Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie
zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, nie będzie mógł zaraz
źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto
wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa,
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. A kto by się stał powodem grzechu dla
jednego z tych małych, którzy wierzą, temu lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić
go w morze. Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla
ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień
nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie
chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla
ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego,
niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie».

Rozważanie:
Z tekstu wynika, że oprócz uczniów Jezusa także inne osoby występowały w Jego imieniu. Perykopa
mówi o wypędzaniu w imię Jezusa złych duchów. Uczniowie czuwają nad tym, by ci, którzy nie należą do
kręgu osób bezpośrednio związanych z Jezusem, nie czynili tego. Jezus zabrania im tak postępować. Uczy,
że istotne są postawy wobec Jego osoby. Kto bowiem czyni dobro w imię Jezusa, ten nie będzie źle o Nim
mówił: „Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”. Wynika z tego, że Jezus jest przeciwny
każdemu przejawowi nietolerancji, który prowadziłby do wykluczenia i odrzucenia każdego, kto nie
należy do bezpośredniego kręgu Jego uczniów. Więcej, kto myśli takimi kategoriami, ten nie rozumie Jego
drogi. Pojawiające się w dalszej części określenie „mali” nie oznacza tylko dzieci, lecz te osoby, które są
pokornego ducha, które nie ubiegają się o znaczenie i nie przodują we wspólnocie. Z nauki Jezusa wynika,
że żadną miarą nie wolno stać się dla nich powodem do grzechu i utraty wiary. Kara za to jest
straszniejsza niż śmierć przez utopienie w morzu z kamieniem młyńskim u szyi. Karą tą będzie wieczne
potępienie. Obraz nieludzkiej śmierci przez utopienie, kiedy nie można pochować ciała, podobnie jak i
pozostałe przykłady (w. 45-48), zapowiada niechybną zgubę jako karę za takie przewinienia. Oznacza to,
że odrzucenie zbawczej oferty Boga oraz spowodowanie czyjegoś odejścia od wiary będą karane bez
litości. Jak można pogodzić te twarde słowa z treścią Dobrej Nowiny? Zapowiedź sądu nie podważa
aktualności Ewangelii, która przecież przynagla do radykalnego odrzucenia zła i pokusy. Tekst podkreśla
natomiast jej powagę. Wynika z niego, że szczególnie tych Dwunastu, będących flarami wspólnoty, może
swoim postępowaniem doprowadzić innych do odejścia od Boga, może się stać powodem grzechu
któregoś z „małych”, którzy wierzą. Stąd też to właśnie do nich odnosi się w szczególny sposób i bez
żadnych ulg Jezusowe wezwanie do odpowiedzialności za wiarę innych. (Korespondencyjny Kurs Biblijny,
zeszyt 3)

W liturgii obchodzimy:
we poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, we
wtorek – Świętych Aniołów Stróżów, w czwartek – św. Franciszka z Asyżu, zakonnika, w piątek – św.
Faustyny Kowalskiej, dziewicy, w sobotę – św. Brunona, prezbitera.

Intencje modlitewne - październik:
Intencja ogólna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich,
zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.
Diecezjalna intencja różańcowa: O nawrócenie zatwardziałych grzeszników.

Liturgia słowa:
Niedziela (30.09): Lb 11,25-29 Ps 19 Jk 5,1-6 Mk 9,38-43.45.47-48; poniedziałek (01.10): Hi 1,6-22
Ps 17 Łk 9,46-50; wtorek (02.10): Wj 23,20-23 Ps 91 Mt 18,1-5.10; środa (03.10): Hi 9,1-12.14-16
Ps 88 Łk 9,57-62; czwartek (04.10): Hi 19,21-27 Ps 27 Łk 10,1-12; piątek (05.10): Hi 38,1.12-21;40,3-5
Ps 139 Łk 10,13-16; sobota (06.10): Hi 42,1-3.5-6.12-17 Ps 119 Łk 10,17-24.

Wspólnoty i grupy młodzieżowe w naszej Parafii
Przeżywana w naszej wspólnocie wizytacja kanoniczna Księdza Arcybiskupa Adama Szala była też
okazją do przedstawienia się działających w naszej Parafii wspólnot i grup. W obecnym numerze
pragniemy przedstawić wspólnoty młodzieżowe. Poniższe teksty potraktujmy jako zaproszenie dla
wszystkich, którzy zechcą do tych grup dołączyć.
Ruch Światło-Życie „Oaza” – wspólnota młodzieżowa. Nasza wspólnota liczy około 50 osób.
Każde spotkanie rozpoczynamy Mszą Świętą. Po niej gromadzimy się w Domu Parafialnym, gdzie
rozważając słowo Boże dzielimy się doświadczeniem Boga w swoim życiu. Poza piątkowymi spotkaniami
działamy na wielu płaszczyznach. Odwiedzamy chorych z naszej parafii, przygotowujemy i prowadzimy
Adoracje. Bierzemy również czynny udział w wydarzeniach z życia naszego kościoła. Jednym z takich
wydarzeń było Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie i okolicznych kościołach. W
tym miejscu dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi za zaufanie i powierzenie tego ważnego zadania naszej
miejscowości. To spotkanie odbudowało w naszych sercach ogromny entuzjazm oraz zmotywowało do
współpracy z Księdzem Krzysztofem w przygotowaniu 4000 noclegów, a także pakietów, które
rozdysponowywaliśmy pomiędzy uczestników. Do tego spotkania przygotowywaliśmy się poprzez
comiesięczne adoracje przy Krzyżu. To one dodały nam siły i wiary. Szczególnym czasem są dla nas
wakacyjne rekolekcje Oazowe, gdzie możemy się formować i rozwijać zgodnie z charyzmatem Ruchu
Światło - Życie. Jako młodzież chcemy również odkrywać swoje powołanie i miejsce w kościele. Pragnąc
przygotować się duchowo do Synodu poświęconemu młodzieży, który odbędzie się już niedługo
pragniemy wziąć udział w Spotkaniu Młodych w Warszawie.
Ministranci. Świadomi jak ważną rolę odgrywa liturgia w życiu wiernych wraz z liczącą około 30
osób grupą lektorów i ministrantów w naszej parafii staramy się wypełniać obowiązki Liturgicznej
Służby Ołtarza, a więc troszczyć się o piękno i właściwy kształt liturgii. Aby jak najlepiej poznać i
zrozumieć jej wartość spotykamy się w każdy poniedziałek po Mszy Świętej na naszych spotkaniach
formacyjnych. Podczas nich uczymy się właściwych postaw, gestów, modlimy się wspólni, poznajemy
Słowo Boże oraz ducha liturgii, aby jak najpełniej ukazywać go wszystkim wiernym podczas celebracji
Eucharystii i nabożeństw. Wyrazem naszej troski o piękno liturgii jest fakt, że w ubiegłym roku dwóch z
naszych braci ukończyło Szkołę Ceremoniarza organizowaną w naszej diecezji, nabywając nowe
umiejętności i doświadczenia. W tym roku chcemy także wysłać kolejnych kandydatów. Ponadto jako
ministranci i lektorzy doceniamy wartość powiedzenia w zdrowym ciele zdrowy duch, dlatego też
spotykamy się, aby wspólnie spędzać czas poprzez uprawianie sportu, warto dodać, że naszą ulubioną
grą jest oczywiście piłka nożna!
Dziewczęca Służba Maryjna. W naszej parafii o piękno celebracji nabożeństw troszczą się nie
tylko kapłani, ministranci i lektorzy, ale także licząca kilkanaście osób Dziewczęca Służba Maryjna. Jako
Dziewczynki Maryi wpatrując się w przykład Matki Najświętszej chcemy naszą obecnością ukazywać
piękno i różnorodność - jaka ma miejsce w Kościele. Naszym zadaniem jest przede wszystkim
świadectwo życia, aby jak najwięcej naszych kolegów i koleżanek przyprowadzić do Maryi. W każdą
środę spotykamy się, aby wspólnie spędzić czas na modlitwie, rozważaniu życia Maryi oraz zabawach.
Miesiącem szczególnym dla nas jest zbliżający się miesiąc październik, kiedy to trzymając w ręku i
odmawiając podczas nabożeństw różaniec uczymy się od Maryi jak wypełniać wolę Bożą w naszej
codzienności.
Szkolne Koło „Caritas”. Szkolne Koło Caritas działające przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej
w Radymnie tworzą 23 osoby, które spotykają się każdy wtorek w Domu Parafialnym. Najpierw sami
modlimy się o wrażliwość na drugiego człowieka i o pomoc Bożą w naszych działaniach. Organizujemy
pomoc dla chorych, odwiedzamy ich z okazji świąt i pomagamy zorganizować Dzień Chorego w naszej
parafii. Ponadto w szkole organizujemy zbiorki i pomoc dla potrzebującym. Każdy przez taką współprace
może uwrażliwić się na potrzeby innych a w przyszłości stać się wolontariuszem.

Święci zakochani w różańcu
Już jutro zaczyna się październik, który w naszej polskiej pobożności związany jest z różańcem. Wśród
świętych Kościoła jest wielu czcicieli różańca. Możemy uczyć się od nich zawierzenia Maryi i wręcz
dziecięcej ufności w Jej matczyną opiekę.
Św. Stanisław Kostka prosił, by przy śmierci dano mu do rąk różaniec, bo to najmilsza pamiątka od
niebieskiej Matki, a św. Teresa z Avila już jako siedmioletnia dziewczynka z bratem wyszukiwała
w ogrodzie ustronie, gdzie odmawiała z nim różaniec.
Św. o. Pio zasypiał z różańcem w dłoni. Ojciec Tarcisio da Cervinara napisał o nim w książce
“Ukrzyżowany z Gargano”: “Dyżurując w pobliżu Ojca Pio, czuwałem nad nim jak matka nad dzieckiem. Na
krótkie chwile zasypiał: po takich przepełnionych trudem dniach miał do tego pełne prawo. Wiele razy
próbowałem wyjąć z ręki śpiącego różaniec i zastąpić go innym. A choć to brzmi nieprawdopodobnie, nigdy
mi się to nie udało: nawet podczas snu ten święty człowiek nie przestawał ściskać w palcach, które przez to
nabawiły się nawet odcisków, swojej »broni«, jak zwykle nazywał sznur różańcowych paciorków.” Sam o.
Pio powiedział kiedyś „Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i
czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to
modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”. Także św. Filip Neri nawet w nocy
nie rozstawał się ze swoim różańcem, a św. Franciszek Salezy i św. Joanna de Chantal ślubem
zobowiązali się do codziennego odmawiania różańca.
Św. Jan Maria Vianney powiedział, że „Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa
całym piekłem”. Święty Paweł od Krzyża często był osaczony tłumami które gromadziły się na jego
naukach, czasami ludzie przychodzili i przynosili do niego uciemiężonych i opętanych przez demona.
W swoim oddaniu Maryi zwykł przykładać różaniec dookoła szyi tych osób nękanych przez demony i
robiąc to mówił do osób stojących obok “Nie martwcie się. On jest chroniony przed demonami teraz. Jeśli
modlimy się do Niej, nasza Błogosławiona Matka będzie go chronić.” Potem, jeśli była taka potrzeba,
asystował, pomagał w uwalnianiu tej osoby przez zwykłe sposoby Kościoła.
Św. Agnieszce z Montepolitiano w czasie odmawiania tajemnicy Wniebowzięcie N.M.P. ukazała się
Matka Boska z Dzieciątkiem i pozwoliła jej potrzymać Dzieciątko na rękach. Św. Róża z Limy nazywała
modlitwę różańcową “szyciem sukni dla Matki Bożej”, wyliczając kolejno, z jakich i ilu modlitw ma się
składać każda z części Jej okrycia a malutka św. Katarzyna ze Sieny “czołgając się po schodach,
odmawiała Anielskie Pozdrowienie i to jest jej najmilszą zabawką”.
Św. Jan Maicas OP od dzieciństwa codziennie odmawiał: pierwszą część Różańca za dusze w czyśćcu,
drugą o nawrócenie grzeszników i trzecią rozszerzenie wiary katolickiej, natomiast o. Jakub Sprenger
OP w czasie modlitwy przed figurą Maryi w Kolonii miał usłyszeć Jej pytanie: “czemu szukasz nowych
sposobów, kiedy masz stary i wypróbowany w moim Różańcu.” Św. Antoni powiedział, że różaniec jest
jego siłą, a św. Franciszek Salezy, że poprzez odmawianie go rozwijamy się, wzrastamy i poznajemy
nowe horyzonty. Zaznaczył, że “różaniec jest modlitwą bardzo pożyteczną o ile jest właściwie
odmawiany”. Św. Pius V OP, Papież na pamiątkę różańcowego zwycięstwa nad Turkami w bitwie pod
Lepanto (1571 r.) ustanowił święto Matki Boskiej Zwycięskiej, które dziś obchodzimy jako święto
Królowej Różańca Świętego. Pierwszy polski dominikanin, św. Jacek, zachęcał do modlitwy różańcowej
mówiąc “Kochaj Maryję z ufnością i proś o co chcesz, a wszystko otrzymasz”. Św. Maksymilian Maria
Kolbe nazwał różaniec prostą a zarazem wzniosłą modlitwą. “Przez tę modlitwę łatwo możemy otrzymać
wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych
świta znowu promyk nadziei. Modlitwa więc, a szczególnie różaniec, oto zlecenia Niepokalanej dla nas
wszystkich” Wielkim czcicielem Matki Bożej i modlitwy różańcowej był św. Ludwik Grignon de
Montfort. Napisał on “Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny”. Zostawił
obietnicę, że „Nigdy dusza gorliwa w codziennym odmawianiu różańca św. nie będzie heretycka lub
oszukana rzez szatana”.

Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W sobotę 1 września: Maria KUCHTA, Adam KUCHTA, Maria KOZIOŁ, Maria SŁABAK, Anna JANUSZ.
W sobotę 8 września: Beata MIL, Jerzy MIL, Grażyna ANTOSZ, Józefa MOTYKA, Alina SAWUKA, Eugeniusz
KONEFAŁ, Stanisława MATWIJ, Dorota NIETRZEBA, Kinga NIETRZEBA.
W sobotę 15 września: Teresa LISAŃCZUK, Michał LISAŃCZUK, Marta KROTYSZ, Barbara KURASZ,
Bożena BŁONAROWICZ, Elżbieta PUSZTUK, Marta PORTKA, Elżbieta PAJDA, Danuta CHOMIK, Halina
SKOTNICKA, Anna STEMASZKIEWICZ, Leon SZCZURKO, Bożena BŁONAROWICZ, Ryszarda SUCHY,
Krystyna SADURSKA.

W sobotę 22 września: Zuzanna RUT, Stanisława TURKO, Maria CHRZANOWSKA, Wiktoria PETRYK,
Krystyna PRZYTUŁA, Teresa SKŁADAN.
W sobotę 29 września: Marzena RESZKA, Alicja CZEKIERDA, Krystyna MROZIAK, Czesława CZEKIERDA,
Maria PORTAS, Józefa SOSNOWSKA, Stanisława TURCZYŃSKA, Stanisława MAC, Stanisław RABCZAK,
Małgorzata TARAPACKA, Barbara KOŁODZIEJ, Anna HERBUT, Danuta KRAWCZYK.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Jutro rozpoczynamy październik miesiąc szczególnej czci Matki Bożej Różańcowej.
Zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej.
2. Od jutra Msze św. będą o godz. 17.00. a po Mszy św. codziennie w październiku nabożeństwa
różańcowe. Za odmówienie różańca we wspólnocie można zyskać odpust zupełny, jeżeli
spełnione zostaną pozostałe warunki.
3. W środę w naszej Parafii rozpocznie się przygotowanie do I Komunii św. Zapraszamy na
Mszę św., nabożeństwo różańcowe i później na spotkanie dzieci z kl. III i ich rodziców.
4. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca.
5. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. O 17.00 nabożeństwo
różańcowe połączone z modlitwami przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i Msza św.
6. W piątek nabożeństwo różańcowe połączone z modlitwą do Miłosierdzia Bożego i przez
wstawiennictwo św. Faustyny.
7. W piątek rozpoczyna się katecheza przedmałżeńska w naszej parafii. Uczestników
zapraszamy na Mszę św., a po nabożeństwie na spotkanie do sali w domu parafialnym.
8. W piątek wyjazd do chorych o godz. 8.00.
9. Z powodu trwającej wizytacji kanonicznej w naszym dekanacie, w pierwszy piątek będzie
mniej spowiedników, dlatego prosimy o skorzystanie ze spowiedzi także w dniach
wcześniejszych.
10. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów I. i II.
11. Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w
SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. Jana Pawła II.
1.

INTENCJE MSZY ŚW. 30/09/2018 - 07/10/2018
30/09/2018 Niedziela: 08:00 Za parafian; 10:00 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (od Anety i Wojciecha

Kurzaków);

Za KATARZYNĘ w 18 rocznicę urodzin; 16:00 Za + JANA Przytułę (brat Antek)
01/10/2018 Poniedziałek: 06:30 Dziękczynna za 30 lat małżeństwa Barbary i Stanisława z prośbą o Boże
błog. na dlasze lata; 06:30 Za + TADEUSZA Bratkowskiego w 25 rocz. śmierci; 18:00 Za + HELENĘ
Kokot; 18:00 Za + KAROLA (od kolegów)
02/10/2018 Wtorek: 06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (od ks. Tomasza); 06:30 Za + JANA Przytułę
(od nauczycieli i pracowników S. P. i Gimn. w Radymnie); 18:00 Dziękczynna za 25 lat małżeństwa
Ewy i Marka z prośbą o Boże błog. i opiekę MB; 18:00 Za + HELENĘ Kokot
03/10/2018 Środa: 06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (od zięcia Ernesta); 06:30 Za + WACŁAWA
Żminkowskiego (od chrzestnej z rodziną); 18:00 O Boże błog. dla sióstr i życie wieczne dla zmarłych z
róży Józefy Sosnowskiej; 18:00 Za + HELENĘ Kokot
04/10/2018 Czwartek: 06:30 Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (od siostry Heleny z i rodziny z Zawoni);
06:30 Za + WACŁAWA Żminkowskiego (od rodziny Torbów); 18:00 Za + HELENĘ Kokot; 18:00 Za ++
ANIELĘ i FRANCISZKA
05/10/2018 Piątek: 06:30 Za + WACŁAWA Żminkowskiego (od rodziny Torbów); 06:30 Za + ANNĘ (od
syna z rodziną); 06:30 Za + ZOFIĘ Michałko (od brata); 18:00 Za + HELENĘ Kokot
06/10/2018 Sobota: 06:30 Za + WACŁAWA Żminkowskiego (od rodziny Karkowskich); 06:30 Za +
MIKOŁAJA Bielawskiego (od chrześnicy); 18:00 Za + HELENĘ Kokot; 18:00 Za + JANUSZA Pilsaka
07/10/2018 Niedziela: 08:00 Za parafian; 10:00 O Boże błog w dniu 18 urodzin dla Judyty; 11:30 Za rejon
I i II; 16:00 Za + HELENĘ Kokot
11:30

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

