W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 150 – 14 października 2018 r. – XXVIII Niedziela Zwykła
                      
Ewangelia na niedzielę (Mk 10,17-30)
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy
przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam
czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj
fałszywie, nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział:
«Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał
na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj
ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on
spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas
Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają dostatki,
wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus powtórnie im
rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają
ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do
królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może
być zbawiony?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo
u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy
wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr,
matek, dzieci i pól, wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym».

Rozważanie:
"Oto opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą" - tymi słowami Piotr wyraża to, co nurtuje
uczniów. Poszli za Jezusem, zostawili rodziny, domy zawód, prace. I co z tego będą mieć?
Zauważmy jednak, że uczniowie korzystają już z łask, jakie przynosi towarzyszenie Jezusowi.
W obecności Jezusa poznają Boga Ojca, uczą się prawdziwego człowieczeństwa, wzrastają
duchowo. Są w szkole duchowego rozwoju. Słowa Piotra wskazują, że serca uczniów są jeszcze
mocno związane z tym światem i tym, co świat oferuje. Jezus jednak nie gani ich myślenia,
wartościowania czy wprost - egoizmu. Jezus wskazuje, że życie dla Ewangelii, przynosi owoce,
przede wszystkim duchowe. Nabierając dystansu do wartości ziemskich, dóbr materialnych i
przywiązań emocjonalnych człowiek staje się wolny. Trafnie ilustruje to spotkanie bogatego
człowieka z Jezusem. Według Jezusa prawdziwe naśladowanie nie polega na tym, by więcej
pracować dla innych, angażować się, głośno opowiadać się za Nim. Prawdziwe naśladowanie
zaczyna się od prozaicznego oddania tego, co się posiada. Może dziś rodzi się w naszych sercach
podobne pytanie, które zadał Piotr Jezusowi: Oto idę za Jezusem i co z tego będę miał? Jezus
odpowiada nam dziś tak samo, jak Piotrowi: stokroć więcej, pośród prześladowań i życie wieczne.
Głębsza, bardziej świadoma miłość jest największym duchowym owocem porzucenia świata i
pójścia za Jezusem. Wszystkie inne dary są tylko jej bladym cieniem. (ks. Stanisław Biel SJ)

                             

W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, we wtorek –
św. Jadwigi Śląskiej, zakonnicy, w środę – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika,
w czwartek – Święto św. Łukasza, ewangelisty, w piątek – wspomnienie świętych męczenników

Jana de Brebeuf, Izaaka Joguesʻa, prezbiterów i Towarzyszy, św. Pawła od Krzyża, prezbitera
oraz bł. Jerzego Popiełuszki, prezbitera i męczennika, w sobotę – św. Jana Kantego, prezbitera.
                             
Liturgia słowa:
Niedziela (14.10): Mdr 7, 7 11 Ps 90 Hbr 4, 12-13 Mk 10, 17-30; poniedziałek (15.10):
Ga 4,22-24.26-27.31-5,1 Ps 113 Łk 11,29-32; wtorek (16.10): Ga 5,1-6 Ps 119 Łk 11,37-41;
środa (17.10): Ga 5,18-25 Ps 1 Łk 11,42-46; czwartek (18.10): 2Tm 4,9-17a Ps 145 Łk 10,1-9;
piątek (19.10): Ef 1,11-14 Ps 33 Łk 12,1-7; sobota (20.10): Ef 1,15-23 Ps 8 Łk 12,8-12.

                             
Dzień Papieski 2018 - Promieniowanie Ojcostwa
Dzisiaj, w niedzielę 14 października, obchodzimy XVIII Dzień Papieski. W tym Dniu Papieskim
nasze rozważania i działania chcemy zogniskować wokół dwóch rocznic z życia św. Jana Pawła II
i setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W bieżącym roku przeżywamy 60.
rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły – 4 lipca 1958 r. papież Pius XII mianuje ks. Karola Wojtyłę
biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej; 28 września 1958 roku zostaje udzielona
Karolowi Wojtyle sakra biskupia. W tym roku 16 października obchodzimy 40. rocznicę wyboru
na Stolicę Piotrową Metropolity Krakowskiego. Hasło Dnia „Promieniowanie Ojcostwa” to tytuł
dramatu Karola Wojtyły datowanego na rok 1964. Dzień Papieski jest dla nas zaproszeniem do
sięgnięcia po teksty Karola Wojtyły. Wczytując się w nie, rozważając możemy głębiej zrozumieć
wewnętrzne inspiracje, motywy, jakimi kierował się Papież Polak w swym życiu i działalności, jak
pojmował świat. Dzięki postaci Papieża Polaka mamy szansę lepiej poznawać Boga, który jest
naszym Ojcem. Dzień Papieski rozpatrujemy w czterech wymiarach:
Wymiar intelektualny. W całym kraju odbywają się seminaria naukowe i panele dyskusyjne.
Poruszane są tematy związane z nauczaniem św. Jana Pawła II. Dzięki temu przybliżane są treści
nauk Papieża Polaka oraz szerzona jest wiedza dotycząca Jego sylwetki i pontyfikatu.
Wymiar duchowy. W Dzień Papieski łączymy się w modlitwie z obecnym Ojcem Świętym. We
parafiach całej Polski odczytywany jest list pasterski Konferencji Episkopatu Polski. Msze Święte,
nabożeństwa i czuwania poświęcone są nauczaniu św. Jana Pawła II.
Wymiar artystyczny. W sobotę przed Dniem Papieskim na Zamku Królewskim w Warszawie
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wręcza jedną z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele
katolickim – nagrodę TOTUS. Dniu Papieskiemu towarzyszy wiele wydarzeń lokalnych
i ogólnopolskich.
Wymiar charytatywny. Każdy może włączyć się w budowę „żywego pomnika” św. Jana
Pawła II. W Dzień Papieski spotkać można wolontariuszy z różnych środowisk, którzy zbierają
środki na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Jak co roku Dzień Papieski jest przyczynkiem do podróży tropami świętego Jana Pawła II.
Możemy patrzeć na Karola Wojtyłę przez pryzmat normalnego młodego człowieka, obserwować
go jako kapłana i biskupa – wreszcie zaczerpnąć z Papieża. Odmówmy dzisiejszego wieczoru wraz
z zebranymi na Jasnej Górze słowa Apelu wraz z modlitwą:
Maryjo, nasza Matko! W ten wyjątkowy wieczór, prosimy Cię, wyproś u swego Syna łaskę
świętości naszych polskich rodzin i ucz nas tego, byśmy byli otwarci na słuchanie Ciebie
i Twego Syna. Wybłagaj dar nawrócenia dla tych, którzy są daleko od Boga, Kościoła i siebie
samych. Prosimy Cię, zwłaszcza o to, by w naszej ojczyźnie nie brakowało dobrych
i odpowiedzialnych ojców, którzy będą dla swoich dzieci podporą i umocnieniem. Matko,
spraw abyśmy zrozumieli słowa naszego Rodaka, które są aktualne szczególnie w tym roku,
gdy przeżywamy setną rocznicę odzyskania niepodległości. Papież zapisał niegdyś słowa, że
„Ojczyzna to poniekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy
w dziedzictwie po ojcach”. Maryjo, nasza Matko, Jasnogórska Pani, przyjmij dzisiejszego
wieczoru to nasze trwanie w godzinie Apelu i pomóż nam trwać przy Tobie i Twoim Synu. (D.E.)

                             

Stadion Młodych w Warszawie
W sobotę 6 października młodzież z Radymna wraz ze swoimi rówieśnikami z Wiązownicy
i Mołodycza pod opieką ks. Krzysztofa Szyndlera i kilku nauczycieli pojechała na Stadion Młodych
do Warszawy. Dzień zaczęliśmy bardzo szybko, ponieważ już o 4.15 została odprawiona msza
w kościele pw. NSPJ w Radymnie. Wyjechaliśmy o 5.30, a na miejscu byliśmy w południe.
Spotkanie odbywało się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Hasło spotkania brzmiało
„Młodzież, wiara i rozpoznawanie powołania.”
Stadion Młodych odbył się trzy dni po
rozpoczęciu synodu w Rzymie i był rodzajem
odpowiedzi na zachętę biskupów do tego, by
bieżący rok w kościele poświęcić młodzieży
i przeżyć go wspólnie z nią. Głównym
organizatorem był ks. Rafał Jarosiński, znany
także z inicjatywy SMS z nieba. Konferencje
i świadectwa głosili między innymi ks. abp
Grzegorz Ryś, Marcin Jakimowicz, Magdalena
Plucner, Andrzej Sowa ''Kogut'' oraz Marcin
Zieliński, a wszystko było przeplatane
koncertami zespołów chrześcijańskich takich
jak TGD, Gospel Rain & Chór dla Jezusa, Bęsiu, Exodus 15, Moude Koty. W trakcie wydarzenia była
możliwość spowiedzi i modlitwy wstawienniczej, a przez cały czas spotkania trwała adoracja
Najświętszego Sakramentu w specjalnej kaplicy. Centrum spotkania stanowiła Eucharystia, której
przewodniczył kardynał Kazimierz Nycz, a homilię wygłosił ks. bp Edward Dajczak. Wróciliśmy do
Radymna w niedzielę nad ranem, byliśmy zmęczeni, ale pełni wrażeń i niezwykłych przeżyć. (M.K.)

                             

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś z okazji Dnia Papieskiego można wesprzeć Dzieło Nowego Tysiąclecia przez ofiary do
puszek. Dziś także Dzień Nauczyciela – składamy najlepsze życzenia dla wszystkich naszych
nauczycieli …
2. Dziś nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30, a codziennie Msza św. wieczorna i Różaniec o
godz. 17.00.
3. W czwartek święto św. Łukasza. Modlimy się w intencji służby zdrowia. Adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.
4. W sobotę 20. X. Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom do Bazyliki Archikatedralnej i
Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Wyjazd w sobotę o godz. 8.00 z parkingu
przy kościele. Zapisy do dzisiaj w zakrystii.
5. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji rejonów V. i VI.
6. Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 1, wyjątkowo na godz. 10.30 (dlatego, że o 9.30 będzie w
naszym kościele Msza św. z udziałem świetlicy „Wzrastanie”)
7. Spotkania grup parafialnych w tym tygodniu:
− wtorek: Diakonia Ewangelizacyjna i Diakonia Liturgiczno-Modlitewna;
− środa: Dziewczęca Służba Maryjna (zapraszamy na spotkanie także nowe uczestniczki)
− czwartek: Akcja Katolicka;
− piątek: Oaza.
Zapraszamy na Mszę św. i Różaniec i później na spotkania.

8. Informacja z Urzędu Miasta: Do 30. X. można składać wnioski o zwrot kosztów wykonania
inwentaryzacji powykonawczej przyłącza kanalizacyjnego, w kwocie do 200 zł.
9. Rodzinna z Zadąbrowia składa naszej Parafii serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe
na remont zniszczonego przez pożar domu. Zebraliśmy do puszek i przekazaliśmy tej rodzinie
kwotę prawie 4,5 tys. zł.

INTENCJE MSZY ŚW. 15/10/2018 - 21/10/2018
15/10/2018 Poniedziałek
06:30: O zdrowie i Błog. Boże dla doktor Barbary Nazarewicz
06:30: Za + RYSZARDA Kwiatkowskiego (od sióstr różańcowych p. Marii Motyka)
17:00: Za + HELENĘ Kokot
17:00: Za + WIESŁAWA Szozdę w 10 rocz. śmierci
16/10/2018 Wtorek
06:30: Za + RYSZARDA Kwiatkowskiego (od sąsiadów z kl. nr 5)
06:30: Za + LUDWIKA Kubaka w 11 rocz. śmierci
17:00: Za + HELENĘ Kokot
17:00: Za + MARIĘ w 30 rocz. śmierci
17/10/2018 Środa
06:30: Za + RYSZARDA Kwiatkowskiego (od Pracowników Przedszkola Samorząd. w Radymnie)
06:30: Za + MIKOŁAJA Bielawskiego (od siostrzeńca Janusza)
17:00: Za + HELENĘ Kokot
17:00: Za + ŁUCJĘ Łakomską w 20 rocz. śmierci
18/10/2018 Czwartek
06:30: Za + RYSZARDA Kwiatkowskiego (od rodziny Baranów)
06:30: Za + MIKOŁAJA Bielawskiego (od rodziny)
17:00: Za + HELENĘ Kokot
17:00: Za + JANA Przytułę (od Róży św. Jana z Dukli)
19/10/2018 Piątek
06:30: O Boże błog. i opiekę MB dla x. Proboszcza Czesława na dalsze lata kapłaństwa (od

Pana Kościelnego)
06:30: Za + RYSZARDA Kwiatkowskiego (od rodziny Beniowskich)
17:00: Za + HELENĘ Kokot
17:00: Za + JANA Przytułę (od brata Władysława z rodziną)

20/10/2018 Sobota
06:30: Za + RYSZARDA Kwiatkowskiego (od Krystyny Suchy z rodziną)
06:30: Za + ALICJĘ i ROMANA CIOŁEK (od rodziny)
17:00: Za + HELENĘ Kokot
21/10/2018 XXIX Niedziela Zwykła
08:00: Za parafian
10:00: Za + JÓZEFA Sławińskiego (od żony)
11:30: Za rejon V i VI
16:00: Za + HELENĘ Kokot

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

