W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 151 – 21 października 2018 r. – XXIX Niedziela Zwykła
Ewangelia na niedzielę (Mk 10, 35-45)
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli:
«Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On
ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam,
żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej
stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić
kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być
ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam
pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do
Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla
których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na
Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za
władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między
wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by
chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy
nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

Rozważanie:
Jakub i Jan mieli wielkie pragnienie uczestniczenia w chwale Jezusa. Oczywiście pojmowali
je na swój sposób. Dlatego nie rozumieją słów Jego słów o kielichu, który ma pić i chrzcie,
który ma przyjąć. Dlatego tak łatwo odpowiadają, że mogą je przyjąć. My też na swój,
niedoskonały sposób rozumiemy uczestniczenie w chwale Jezusa. Czy jednak pragniemy go?
Nasze pragnienia, jeżeli konfrontujemy je z nauką Jezusa Chrystusa, mogą być przez Boga
oczyszczone. Jeśli jednak nie ma w nas pragnienia świętości i wystarcza nam bylejakość?
Podobne rozumienie udziału w chwale Jezusa mają pozostali uczniowie Jezusa. To, dlatego
oburzają się na Jakuba i Jana. Jezus poucza ich, że wielkość w Jego królestwie to służba,
a pierwszeństwo, to bycie niewolnikiem wszystkich. Jak inne jest Jego królestwo od tego, co
my sobie o nim wyobrażam. Bo jest to Królestwo Miłości. (D.E.)
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża, we wtorek – św. Jana Bilczewskiego,
biskupa oraz św. Jana Kapistrana, prezbitera w środę – bł. Jana Wojciecha Balickiego, prezbitera,
w czwartek – wspomnienie św. Antoniego Marii Clareta, biskupa.
Liturgia słowa:
Niedziela (21.10): Iz 53,10-11 Ps 33 Hbr 4,14-16 Mk 10,35-45; poniedziałek (22.10): Ef 2,1-10
Ps 100 Łk 12,13-21; wtorek (23.10): Ef 2,12-22 Ps 85 Łk 12,35-38; środa (24.10): Ef 3,2-12 Iz 12
Łk 12,39-48; czwartek (25.10): Ef 3,14-21 Ps 33 Łk 12,49-53; piątek (26.10): Ef 4,1-6 Ps 24
Łk 12,54-59; sobota (27.10): Ef 4,7-16 Ps 122 Łk 13,1-9.

„Pełni Ducha i posłani”
Dzisiaj, 21 października, obchodzimy Światowy Dzień Misyjny tzw. Niedzielę Misyjną. Jest
świętem Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła. Dzień ten w Polsce rozpoczyna
Tydzień Misyjny, w tym roku pod hasłem: „Pełni ducha i posłani”. Z tej okazji papież
Franciszek przekazał misyjne orędzie, w którym czytamy: Przekazywanie wiary, będące istotą
misji Kościoła, odbywa się przez "zarażanie" miłością, przez co radość i entuzjazm wyrażają

nowo odnaleziony sens i pełnię życia. Upowszechnianie wiary przez przyciąganie wymaga serc
otwartych, poszerzonych miłością. (...) A taka otwartość rodzi spotkanie, świadectwo,
głoszenie; rodzi wzajemne dzielenie się w miłości z tymi wszystkimi, którzy są dalecy od wiary,
okazują się na nią obojętni, niekiedy niechętni i przeciwni jej. (...) Na tym polega to, co
nazywamy missio ad gentes. Najbardziej przygnębiającymi peryferiami człowieczeństwa
potrzebującego Chrystusa jest obojętność wobec wiary, czy wręcz nienawiść wobec boskiej
pełni życia. Każde ubóstwo materialne i duchowe, wszelka dyskryminacja braci i sióstr jest
zawsze konsekwencją odrzucenia Boga i Jego miłości.
Z Listu Apostolskiego Jana Pawła II „Rosarium Virginis Mariae”
16 lat temu został ogłoszony przez Jana Pawła II List Apostolski „Rosarium Virginis Mariae”.
Oprócz wprowadzenia tajemnic światła zawierał on konkretne wskazania, które miały służyć większej
owocności odmawiania różańca w naszym życiu.
Rozpoczęcie. Rozpoczęcie różańca to moment stanięcia przed Bogiem. Temu ma służyć
odmówienie „Wierzę w Boga”, jakby dla uczynienia wyznania wiary fundamentem podejmowanej
kontemplacji. To, dlatego na początku różańca odmawiamy „Ojcze nasz” i trzy „Zdrowaś Mario”,
których intencją jest uproszenie trzech cnót Boskich: wiary, nadziei i miłości.
Zapowiedź tajemnicy. Zapowiedź tajemnicy i, jeśli tylko możliwe, równoczesne ukazanie
przedstawiającej ją ikony, to jakby odsłonięcie sceny, na której należy skupić uwagę. Słowa kierują
wyobraźnię i ducha ku temu określonemu wydarzeniu czy momentowi z życia Chrystusa.
Słuchanie Słowa Bożego. Aby dać medytacji podstawy biblijne i większą głębię, dobrze jest, po
zapowiedzi tajemnicy, odczytać odnośny tekst biblijny. (…) Inne słowa nie są bowiem nigdy tak
skuteczne, jak Słowo natchnione. Należy go słuchać, mając pewność, że jest to Słowo Boga,
wypowiedziane na dzisiaj i «dla mnie».
Milczenie. Słuchanie i medytacja karmią się milczeniem. Stosowne jest, by po zapowiedzeniu
tajemnicy i proklamacji Słowa przez odpowiedni czas zatrzymać się i skupić na rozważanej tajemnicy,
zanim rozpocznie się modlitwę ustną. Ponowne odkrycie wartości milczenia jest jednym z sekretów
praktykowania kontemplacji i medytacji.
Ojcze nasz. Po wysłuchaniu Słowa i skupieniu się na tajemnicy, czymś naturalnym jest wzniesienie
ducha ku Ojcu. Jezus w każdej ze swoich tajemnic prowadzi nas zawsze do Ojca, do którego stale się
zwraca, bo w Jego „łonie” spoczywa. Chce nas wprowadzić w zażyłość z Ojcem, byśmy mówili razem
z Nim: «Abba, Ojcze»
Zdrowaś Mario. Jest to element, który zajmuje w różańcu najwięcej miejsca, a równocześnie
sprawia, że jest on modlitwą w całym tego słowa znaczeniu maryjną. Powtarzanie w różańcu
«Zdrowaś Maryjo» utrzymuje nas w klimacie zachwytu Boga: wyraża rozradowanie, zdumienie,
uznanie dla największego w historii cudu Centrum «Zdrowaś Maryjo», poniekąd zwornikiem między
jego pierwszą a drugą częścią, jest imię Jezus. Czasami, przy pośpiesznym odmawianiu, to centrum
uchodzi uwagi, a wraz z nim również nawiązanie do misterium Chrystusa, które jest kontemplowane.
Chwała Ojcu. Celem modlitwy jest kontemplacja Trójcy Świętej. Chrystus jest bowiem drogą,
która prowadzi nas do Ojca w Duchu. Kiedy do końca trzymamy się tej „drogi”, ustawicznie stajemy
wobec misterium trzech Osób Boskich, którym należy się chwała, uwielbienie i dziękczynienie. Ważne
jest, żeby «Chwała Ojcu», szczyt kontemplacji, zostało w różańcu dobrze uwydatnione.
Końcowy akt strzelisty. Według powszechnie przyjętej praktyki (…) odmawia się akt strzelisty,
różny, zależnie od zwyczajów. Doceniając wartość takich inwokacji trzeba zauważyć, że owocność
kontemplacji tajemnic będzie lepiej wyrażona, jeśli zadba się o to, by każdą tajemnicę zakończyć
modlitwą o osiągnięcie specyficznych owoców konkretnej tajemnicy. W ten sposób różaniec będzie
mógł trafniej wyrazić swój związek z życiem chrześcijańskim.
Zakończenie. Odmawianie różańca zamyka się modlitwą w intencjach Papieża, by niejako
skierować spojrzenie modlącego się na rozległy horyzont potrzeb Kościoła. I właśnie z myślą, by
zachęcić do takiej eklezjalnej wizji różańca, Kościół wzbogacił go świętymi odpustami dla tych, którzy
go odmawiają w należytej dyspozycji.

W mocy Ducha Świętego u tronu Maryi Królowej Niepodległej Polski
6 października 2018 roku na Jasnej Górze miała miejsce Pielgrzymka Maturzystów, Wychowawców
i Katechetów Archidiecezji Przemyskiej. Pośród kilku tysięcy młodych ludzi, przybywających do
Maryi, aby podczas modlitwy rozpoznawać swoje życiowe powołanie swoją obecność zaznaczyli
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w
Radymnie. Do Częstochowy z naszej szkoły udała się grupa 12 osób, którzy wraz z wychowawczynią
mgr. Anną Bielendą oraz ks. Pawłem Franusem prosili o dary Ducha Świętego na czas zdawania
matur. Zanim uczniowie dotarli do „duchowej stolicy Polski” mieli okazję podziwiać piękno polskiej
natury zwiedzając Ojcowski Park Narodowy. Po wypoczynku na łonie natury przyszedł czas na
wypoczynek duchowy. Uczniowie wraz z opiekunami w wesołych nastrojach przyjechali do
Częstochowy późnym popołudniem. Od godziny 17.00 mieli okazję doświadczyć „Kościoła młodych”
poprzez zawiązanie wspólnoty, uczestniczyć w konferencji poświęconej odkrywaniu w życiu działania
Ducha Świętego, a następnie przejść wraz z naszym Zbawicielem drogę krzyżową wałami
jasnogórskimi. Niezwykłym wydarzeniem było odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego pośród licznie
zebranej młodzieży w kaplicy cudownego obrazu. Całość zwieńczyła uroczysta Eucharystia
sprawowana przez ks. Abpa Adama Szala w intencji młodzieży. Ufamy, że wydarzenie wiary w jakim
brała udział nasza młodzież będzie dla ich okazją do powracania ciągle na nowo do tronu Maryi miejsca „gdzie zawsze byliśmy wolni”. (x. Paweł)

Dzień Papieski w Przemyślu
W zeszłą niedzielę, 14 października 2018r., młodzież z naszej parafii pod opieką ks. Krzysztofa
wyjechała do przemyskiej katedry na obchody XVIII Dnia Papieskiego, które przeżywaliśmy pod
hasłem: „Promieniowanie ojcostwa”. Na początku spotkaliśmy się w seminaryjnej auli, aby wysłuchać
świadectw wiary animatorów z różnych wspólnot. Pobyt w Wyższym Seminarium Duchownym umilił
nam koncert Diakonii Muzycznej Archidiecezji Przemyskiej. Następnie procesyjnie udaliśmy się do
katedry na Mszę Świętą celebrowaną przez Księdza Arcybiskupa Adama Szala. W homilii metropolita
przemyski przypomniał, że ojcostwo duchowe pomaga człowiekowi pokonać egoizm i skupienie na
sobie, by być dla drugich. Następnie uczestniczyliśmy w obrzędzie przekazania światła wspólnotom
parafialnym w diecezji. Był to znak radości i obecności Boga wśród nas. Później udaliśmy się na Plac
Niepodległości, aby pobyć razem i skorzystać z poczęstunku. Całość spotkania przebiegła w miłej
i rodzinnej atmosferze. Zgodnie z prośbą ks. Grzegorza Sochy – modlimy się w intencji coraz to
bliższych Światowych Dni Młodzieży w Panamie. (K.J.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj rozpoczyna się tydzień misyjny. Modlimy się za misje na wszystkich kontynentach,
a modlitwą i ofiarą składaną dzisiaj na tacę wspomagamy misjonarzy.
2. Jutro przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II.
3. W środę wspominamy bł. Jana Balickiego.
4. Dziś nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30, a w tygodniu codziennie o godz. 17.00.
5. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. O godz. 17.00
nabożeństwo różańcowe i Msza św.
6. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie sprawowana w intencji rejonów VII i
VIII.
7. Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania
w SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców, wcześniej pominiętych przypadkowo, ulic:
Wiśniowej, Kasztanowej i Królowej Jadwigi.
8. Zapraszamy na spotkania grup w tym tygodniu:
• lektorów w poniedziałek po wieczornej Mszy Świętej.
• diakonię charytatywną we wtorek po wieczornej Mszy Świętej.
• Dziewczęcej Służby Maryjnej w środę o godzinie 15.00.

INTENCJE MSZY ŚW. 21/10/2018 - 28/10/2018
21/10/2018 XXIX Niedziela Zwykła
08:00:
10:00:
11:30:
16:00:

Za parafian
Za + JÓZEFA Sławińskiego (od żony)
Za rejon V i VI
Za + HELENĘ Kokot

22/10/2018 Poniedziałek
06:30:
06:30:
17:00:
17:00:

O Boże błog. dla sióstr z róży św. Faustyny i wieczne zbawienie dla zmarłych
O zdrowie i potrzebne łaski dla Jerzego
Za + HELENĘ Kokot
Za + JANA Przytułę oraz + PAULINĘ (od córki Alicji z rodziną)

23/10/2018 Wtorek
06:30:
06:30:
17:00:
17:00:

O Boże błog. dla kapłanów z naszej Parafii
O Boże błog. oraz opiekę Matki Bożej dla Agaty i jej rodziny
Za + HELENĘ Kokot
Za + ZBIGNIEWA Franusa (od żony)

24/10/2018 Środa
06:30:
06:30:
17:00:
17:00:

O opiekę Matki Bożej dla sióstr z róży św. Antoniego oraz o miłosierdzie Boże dla
zmarłych
Za + ANNĘ Hanejko (od koleżanek z banku w Laszkach)
Za + HELENĘ Kokot
Za + JADWIGĘ i LUDWIKA (od córki)

25/10/2018 Czwartek
06:30:
06:30:
17:00:
17:00:

O zdrowie i Boże błog. dla rodzin SOPEL i PUKAZ
Za + ANNĘ Orłowską
Za + HELENĘ Kokot
Za + STANISŁAWA (od żony i dzieci)

26/10/2018 Piątek
06:30:
06:30:
17:00:
17:00:

Za zmarłych z rodziny SOPEL i JAREMECZKO
Za + BARBARĘ Nowak (od męża i synów)
Dziękczynna w 94 lat życia KATARZYNY z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
Za + HELENĘ Kokot

27/10/2018 Sobota
06:30:
17:00:
17:00:

Dziękczynna za 60 lat sakramentu małżeństwa JULII i MARIANA z prośbą o dalsze
Boże błog. i opiekę Matki Bożej
Za + HELENĘ Kokot
Za + MIECZYSŁAWA w 11 rocz. śmierci

28/10/2018 XXX Niedziela Zwykła
08:00:
10:00:
11:30:
16:00:

Za parafian
Za + DANUTĘ Zawadzką w 29 rocz. śmierci
Za rejon VII VIII
Za + HELENĘ Kokot
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

