W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 149 – 7 października 2018 r. – XXVII Niedziela Zwykła

Ewangelia na niedzielę (Mk 10,2-12)
Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go,
czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam
przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy
i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość
serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia
Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca
swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem,
lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie
raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia
względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia
cudzołóstwo».

Rozważanie:
Faryzeusze wystawiają Jezusa na próbę. Chcą poznać Jego stosunek do Prawa Mojżeszowego. Jezus
odpowiada pytaniem, które wskazuje, że odpowiedzi powinni szukać w Piśmie Świętym. Nie chodzi o
pozwolenie pod tym czy innym warunkiem. Ten bowiem, kto poddaje się woli Bożej, powinien pomagać
drugiej osobie i być jej wiernym aż do końca. Jezus wskazał na same początki małżeństwa, które
przywołują wolę Boga. Ta wypowiedź Jezusa domaga się przywrócenia porządku, który ustalił Bóg w
akcie stworzenia. Mojżesz dopuścił możliwość napisania listu rozwodowego, ponieważ ludzie
sprzeciwiają się woli Boga i nie są gotowi do nawrócenia. Czy wobec tego istnieje możliwość rozwodu?
Jezus odpowiada, że rozwód i ponowne zawarcie małżeństwa z inną osobą, należy traktować jako
cudzołóstwo, a tym samym wykroczenie przeciw woli Bożej. (Korespondencyjny Kurs Biblijny, zeszyt 3)
W liturgii obchodzimy:
we wtorek – wspomnienie św. Dionizego, biskupa i Towarzyszy, męczenników, św. Jana Leonardiego,
prezbitera oraz bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, w środę – bł. Marii Angeli Truszkowskiej,
dziewicy, w czwartek – wspomnienie św. Jana XXIII, papieża, w piątek –bł. Jana Beyzyma, prezbitera, w
sobotę – bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera.
Liturgia słowa:
Niedziela (07.10): Lb 11,25-29 Ps 19 Jk 5,1-6 Mk 9,38-43.45.47-48; poniedziałek (08.10): Hi 1,6-22
Ps 17 Łk 9,46-50; wtorek (09.10): Wj 23,20-23 Ps 91 Mt 18,1-5.10; środa (10.10): Hi 9,1-12.14-16
Ps 88 Łk 9,57-62; czwartek (11.10): Hi 19,21-27 Ps 27 Łk 10,1-12; piątek (12.10): Hi 38,1.12-21;40,3-5
Ps 139 Łk 10,13-16; sobota (13.10): Hi 42,1-3.5-6.12-17 Ps 119 Łk 10,17-24.

Papież wzywa do modlitwy różańcowej za Kościół
Ojciec Święty postanowił zachęcić wszystkich wiernych do codziennego odmawiania przez
cały październik Różańca Świętego. Chodzi o zjednoczenie się w komunii i pokucie, jako lud
Boży, prosząc Matkę Bożą i Świętego Michała Archanioła, aby chronili Kościół od diabła, który
zawsze stara się oddzielić nas od Boga i między nami. Papież Franciszek wzywa wszystkich
wiernych, aby na zakończenie różańca odmawiano „Pod Twoją Obronę” oraz modlitwę do św.
Michała Archanioła, który nas chroni i wspiera w walce ze złem. Przypomniano słowa Ojca
Świętego wypowiedziane 11 września podczas porannej Mszy św. o sile modlitwy w walce z
diabłem. Następnie znajdujemy tekst antyfony „Pod Twoją Obronę”. Zaznaczono, że Ojciec Święty
prosi wiernych całego świata o modlitwę, aby Maryja chroniła Kościół pod swym płaszczem,
zachowała go przed atakami złego ducha, wielkiego oskarżyciela, a jednocześnie czyniła go coraz
bardziej świadomym win, błędów oraz nadużyć popełnionych w czasie obecnym i w przeszłości

a także czyniła zaangażowanym w ich zwalczanie, aby zło nie zwyciężyło. Ojciec Święty poprosił
także, aby odmawianie Różańca Świętego w październiku kończono modlitwą napisaną przez
Leona XIII: „Święty Michale Archaniele…”. (deon.pl)

Wspólnoty i grupy dorosłych w naszej Parafii
Żywy Różaniec. W naszej Parafii istnieje 22 Róże Żywego Różańca, w tym 16 Róż kobiet i 6 Róż
mężczyzn. Ich członkowie zobowiązują się do codziennego odmawiania jednego dziesiątka Różańca wraz
rozważaniem jednej z tajemnic w intencjach osobistych, ale również obejmujących całą Parafię i Kościół.
Zmiana tajemnic różańcowych ma miejsce w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas
popołudniowego nabożeństwa. Członkowie Róż Różańcowych uczestniczą też co roku w Pielgrzymce Róż
Żywego Różańca.
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to wspólnota skupiająca kilkadziesiąt osób,
zarówno kobiet jak i mężczyzn. Dzieło modlitewne tej grupy szczególnie wpisuje się w charyzmat naszej
Parafii wyznaczony przez tytuł naszego kościoła. Spotkania Straży Honorowej odbywają się w każdy
pierwszy piątek miesiąca, podczas którego wymieniane są bilety modlitewne, których hasłem
przewodnim są słowa św. Pawła: „Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus”.
Dzieło Pomocy Powołaniom. Wspólnota ta skupia około 40 osób, których szczególną modlitewną
troską otaczają powołanych do służby Bożej. Członkowie grupy modlą się zarówno o liczne i święte
powołania do kapłaństwa oraz w intencji obecnie pracujących w naszej Parafii kapłanów oraz
kapłanów-rodaków. Co roku członkowie Dzieła Pomocy Powołaniom pielgrzymują do przemyskiej
Katedry i odwiedzają Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.
Akcja Katolicka. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej skupia około 20 osób. Celem Akcji jest
pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików
świeckich. Formacja indywidualna członków Akcji Katolickiej odbywa się poprzez uczestnictwo w
comiesięcznych spotkaniach, stałą comiesięczną spowiedź, podejmowania indywidualnej modlitwy,
poznawanie nauczania Kościoła, czytanie prasy katolickiej i świadczenie o Bogu w swoim otoczeniu. W
czasie Diecezjalnej Pielgrzymki AK jej członkowie spotykają się w Sanktuarium swojego Patrona św.
Andrzeja Boboli w Strachocinie. Członkowie Akcji uczestniczą też w kwartalnych Dniach Wspólnoty Akcji
Katolickiej.
Ruch Światło-Życie – Domowy Kościół. W naszej Parafii działają dwa kręgi Domowego Kościoła.
Każdy z nich jest wspólnotą złożoną z pięciu małżeństw. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na
duchowość małżeńską, czyli dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Formacja
w Ruchu odbywa się poprzez comiesięczne spotkania o charakterze formacyjno-modlitewnym. Ważnym
elementem duchowości są zobowiązania Domowego Kościoła: modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna,
regularne czytanie Pisma Świętego, comiesięczny dialog małżeński i udział w rekolekcjach formacyjnych.
Raz na kwartał wszystkie wspólnoty Ruchu Światło-Życie spotykają się na Dniach Wspólnoty.
Parafialny Chór i Orkiestra Kameralna „Sursum Corda”. Obecnie skupia kilkadziesiąt członków
w różnym wieku, nie tylko z naszej Parafii. Pod przewodem swojego dyrygenta i twórcy ks. Łukasza
Kramarza przygotowuje on oprawę muzyczną Mszy Świętych. Chór koncertował w wielu
miejscowościach naszej Archidiecezji. Jest znany również poza granicami naszego kraju. Między innymi
chór koncertował w czasie VIII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej we Lwowie czy podczas Spotkania
Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie. Szczególnym osiągnięciem chóru jest przygotowanie
Oratorium „Z Podkarpacia do Watykanu…”, które w sposób słowno-muzyczny prezentuje historię
wielkopiątkowego krzyża Jana Pawła II. W tym roku członkowie chóru i ich rodzin pielgrzymowali do
Watykanu i innych włoskich sanktuariów.
Łańcuch Apostolstwa Modlitwy. Ta szczególna wspólnota skupia chorych, których księża
odwiedzają w każdy pierwszy piątek miesiąca. Tworzą ją osoby, które ofiarowują swoje cierpienie i
modlitwę w intencji pokoju i zgody na świecie, odpuszczenia grzechów i nawrócenia grzeszników.
Rejony i diakonie. Celem podziału na rejony i działające w ich ramach diakonie jest włączanie jak
najliczniejszej grupy parafian w życie Parafii oraz jednoczenie działań różnych wspólnot, które w Parafii
istnieją. Chodzi również o to, by pomoc tak w wymiarze materialnym jak i duchowym docierała do tych
członków naszej Parafii, którzy takiej pomocy potrzebują. Obecnie działają cztery diakonie:
gospodarczo-ekonomiczna, charytatywna, liturgiczno-modlitewna i ewangelizacyjna. Struktura

pomyślana jest tak, by członkowie każdej z diakonii znajdowali się wśród odpowiedzialnych każdego
z rejonów. Wyrazem duchowej łączności członków każdego rejonu są comiesięczne Msze w ich intencji.

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Kalwarii Pacławskiej
W dniu 29.09.2018 roku odbyła się Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Kalwarii Pacławskiej.
Było to dziękczynienie za 100lecie Odzyskania Niepodległości Polski. Wyruszyliśmy z parkingu
naszego Kościoła pod wezwaniem NSPJ wespół z przedstawicielami parafii pw. św. Wawrzyńca i
parafii ze Skołoszowa. Uczestników pielgrzymki pobłogosławił Ks. Proboszcz Kazimierz
Piwowar. W modlitewnej atmosferze dotarliśmy do Sanktuarium Matki Bożej Słuchającej, gdzie
mieliśmy możliwość pokłonić się Maryi i pomodlić się przed Jej Obrazem. Następnie
wyruszyliśmy do kaplicy Ukrzyżowanie Pana Jezusa, gdzie spotkały się wszystkie grupy
Archiprezbiteratu Jarosławskiego. Zawiązana wspólnota ze śpiewem wyruszyła do Sanktuarium,
gdzie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Adama Szala. W
swojej homilii zachęcał on do odmawiania różańca, gdyż w ten sposób wchodzimy w dobrą
relację z Bogiem. Modlitwa różańcowa jest drogą do Chrystusa a poprzez tajemnice różańcowe
przybliża nas do zbawienia i pozwala wejść i zrozumieć właściwą tajemnicę życia Maryi i jej syna
a także naszego życia. O znaczeniu modlitwy różańcowej mówił ksiądz Jan Smoła
archidiecezjalny duszpasterz Róż Różańcowych. Przypomniał jak Karol Wojtyła pomyślał, że
będzie głosił ludziom kim jest Jezus. Obserwował ludzi przez okno, następnie wyszedł na ulicę i
zaczął mówić: „Jezus jest Panem”, ale też nikt nie zwracał na niego uwagi. Zwrócił się do Boga, co
ma zrobić? Wtedy otrzymał jasną odpowiedź, że powinien zostać Ojcem. Karol Wojtyła nie
wyobrażał sobie, jak to ma wyglądać. Jednak po zastanowieniu zgodził się zostać Ojcem. I jak
wiemy z doświadczenia, gdy tylko pokazał się na ulicy, to otaczały go tłumy, mimo że nic nie
mówił. Karol Wojtyła udokumentował to w dramacie pt.: „Promieniowanie Ojcostwa”. Ksiadz Jan
prosił również o modlitwę za Kościół i o to, abyśmy tworzyli nowe Róże Żywego Różańca. W tym
celu należy zebrać 20 osób, zgłosić na piśmie do księdza proboszcza w swojej parafii. Za rok na
takim spotkaniu zostaną te róże odczytane i pobłogosławione. Apelował też, aby tworzyć
Margaretki. Jest to codzienna modlitwa 7 osób za wybranych kapłanów. Na zakończenie sztandar
Róż Żywego Różańca został przekazany Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krośnie który
będzie za rok przyjmował pielgrzymkę Róż Żywego Różańca. Wracając z pielgrzymki każdy czuł
się wzmocniony i napełniony Duchem Świętym, czując jak wielką wartość daje wspólna
modlitwa. Na zakończenie ks. Paweł modlił się i pobłogosławił wszystkich uczestników
pielgrzymki. (S.K.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj Nabożeństwo Różańcowe o godz. 15.30 i zmiana Tajemnic Różańcowych.
Prosimy o podchodzenie do zmiany tylko przełożonych Róż.
2. Nabożeństwa różańcowe w tygodniu o godz. 17.00. Ojciec św. prosi cały Kościół o
dołączenie do codziennego różańca – Modlitwy do św. Michała Archanioła. Oto
obowiązujący w Polsce tekst tej modlitwy:

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

3. W środę zapraszamy na spotkanie diakonię gospodarczo-ekonomiczną.
4. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. O godz. 17.00
nabożeństwo różańcowe i Msza św.
5. W sobotę, 13-tego października Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszamy wszystkich do
udziału, a także do codziennej wspólnej modlitwy różańcowej.
6. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów III. i IV.
7. Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w
SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. Jagodowej, Akacjowej
i Pogodnej.
8. W sobotę 13. X. odbędzie się Archidiecezjalna Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin do Matki
Bożej Królowej Rodzin w Jarosławiu; a tydzień później 20. X. pielgrzymka Dzieła Pomocy
Powołaniom do Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Planujemy wyjazd autokarowy do
Przemyśla – zapraszamy należących do DPP, a także inne chętne osoby do zapisu w
zakrystii.

INTENCJE MSZY ŚW. 08/10/2018 - 14/10/2018
08/10/2018 Poniedziałek:
06:30: 1) O Boże błog. dla Ks. Czesława z oakzji jubileuszu (Przyjazny Dom i
pracownicy); 2) Za + WACŁAWA Żminkowskiego (od brata z rodziną); 18:00: 1) Za +
HELENĘ Kokot; 2) Za + MIECZYSŁAWA Lisowskiego (od koleżanek i kolegów Cargo
Żurawica)
09/10/2018 Wtorek:
06:30: 1) O Boże bog. dla Ks. Czesława z okazji Jubileuszu 40 lat kapłaństwa
(Parafianie); 2) Za + RYSZARDA Kwiatkowskiego (od Jana i Ryszardy z rodziną);
18:00: 1) Za + HELENĘ Kokot; 2) Za + ANNĘ w rocz. śmierci
10/10/2018 Środa:
06:30: 1) O Boże błog. i opiekę MB dla Ks. Krzysztofa od Kręgu św. Józefa; 2) Za
+ ALICJĘ
Kukułka
w
1
rocz.
śmierci
(od
rodziny
Krupińskich);
18:00: 1) Dziękczynna w 19 rocz. urodzin Eweliny - o dary Ducha Świętego, błog. Boże i
opiekę MB; 2) Za + HELENĘ Kokot
11/10/2018 Czwartek:
06:30: 1) Za ++ KAZIMIERZA i GENOWEFĘ Terleckich; 2) Za + MIKOŁAJA Bielawskiego
(od siostrzeńca Janusza); 18:00: 1) Za + HELENĘ Kokot; 2) Za + MIECZYSŁAWA
Lisowskiego (koleżanki i koledzy PKP Cargo Żurawica)
12/10/2018 Piątek:
06:30: 1) O zdrowie dla Teresy (od rodziny); 2) Za + MARIĘ Ostrowską (od córki z
rodziną); 18:00: 1) Za + HELENĘ Kokot; 2) Za + ROMANA Hajdera
13/10/2018 Sobota:
06:30: 1) Za + RYSZARDA Kwiatkowskiego (od Jana i Ryszardy z rodziną); 2) Za ++
ZBIGNIEWA i ZOFIĘ Sobolewskich; 18:00: 1) O zdrowie i Boże błog. dla Pani katechetki
od dzieci I-komunijnych; 2) Za + HELENĘ Kokot
14/10/2018 XXVIII Niedziela Zwykła:
08:00: Za parafian; 10:00: Za + KAZMIERZA Nowakowskiego; 11:30: Za rejon III i IV;
16:00: Za + HELENĘ Kokot
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

