W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 152 – 28 października 2018 r. – XXX Niedziela Zwykła
Ewangelia na niedzielę (Mk 10,46b-52)
Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha,
niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze.
A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu
Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu nastawało na niego, żeby umilkł.
Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Jezus
przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc
mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i
przyszedł do Jezusa. A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu
niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
Natychmiast przejrzał i szedł za Nim drogą.

Rozważanie:
Historia niewidomego Bartymeusza może być historią każdego z nas. Bo nie chodzi tu tylko o
ślepotę fizyczną, ale ślepotę, która nie pozwala nam dostrzec Bożej Miłości w naszym codziennym
życiu. Jezus nie mógł się oprzeć modlitwie Bartymeusza. A jak ja proszę? Czy nie ulegam
„nastawaniu” innych ludzi, ale przede wszystkim moich myśli i zniechęceń, bym umilkł. Czy
zniechęcenia w proszeniu Boga są dla mnie, tak jak u Bartymeusza wezwaniem do tym gorliwszej
modlitwy? Jezus zawsze staje przed nami z pytaniem: „Co chcesz, abym ci uczynił?” O co ja proszę?
Czy proszę o uzdrowienie z mojej duchowej ślepoty? To ona nie pozwala mi właściwie patrzeć na
Boga, ale i na moich bliźnich. A może przywykłem do niej i jest mi z nią wygodnie? Niewidomy
natychmiast po przejrzeniu poszedł za Jezusem. Czy ja chcę za Nim iść? (D.E.)
W liturgii obchodzimy: w czwartek – Uroczystość Wszystkich Świętych, w piątek – Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych, w sobotę – wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika.
Intencje modlitewne - listopad:
Intencja ewangelizacyjna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.
Diecezjalna intencja różańcowa: Za dusze w czyśćcu cierpiące.
Liturgia słowa:

Niedziela (28.10): Jr 31,7-9 Ps 126 Hbr 5,1-6 Mk 10,46b-52; poniedziałek (29.10):
Ef 4,32-5,8 Ps 1 Łk 13,10-17; wtorek (30.10): Ef 5,21-33 Ps 128 Łk 13,18-21; środa (31.10): Ef 6,1-9 Ps 145
Łk 13,22-30; czwartek (01.11): Ap 7,2-4.9-14 Ps 24 1J 3,1-3 Mt 5,1-12a; piątek (02.11): Hi 19,1.23-27a Ps 27
1Kor 15,20-24a.25-28 Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a; sobota (03.11): Flp 1,18b-26 Ps 42 Łk 14,1.7-11.

Kto modli się za zmarłych, ten sobie zbawienie wyprasza
Wszystkich Świętych to uroczystość, w czasie której wspominamy zmarłych, którzy są już
zbawieni, są w niebie i oglądają Boga twarzą w twarz; mają już odpokutowane kary za grzechy, są
oczyszczeni i mogą wejść w światłość Bożą. Tego dnia wspominamy również tych, którzy są już przez
Kościół ogłoszeni jako święci i błogosławieni. Z kolei Dzień Zaduszny to dzień, w którym
obchodzimy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, czyli tych, którzy jeszcze są w czyśćcu;
chrześcijan, którzy należeli do Kościoła, ale przebywają jeszcze w Kościele oczyszczającym się,
cierpiącym, gdzie muszą zmyć z siebie plamy grzechowe, które jeszcze na nich pozostały. W tym
miejscu warto również wspomnieć, że zwyczaj modlitwy za zmarłych pojawił się w II w. dzięki
starochrześcijańskiemu pismu „Didache”, które nauczało, że Msza św. jest ofiarą – chociaż w wielu
miejscach mówi o tym już Pismo Święte – która pomaga zmarłym, bo krew Chrystusa oczyszcza ich z
wszelkiego grzechu. (niedziela.pl).

Pobożne myśli o duszach w czyśćcu znikąd nie mające ratunku
O Maryjo, litość mnie przenika dla tych dusz w ciemnych więzieniach pokuty zamkniętych,
a nikogo nie mających na ziemi, kto by o nich pamiętał. Skieruj, o najlepsza Matko, wzrok Twój
miłosierny na te dusze opuszczone, obudź serca litościwych chrześcijan do modlitwy za nie i wynajdź
w swym macierzystym Sercu środki, aby im przyjść ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia w jakim
zostają. O Matko Nieustannej Pomocy, zlituj się nad duszami w czyśćcu opuszczonymi! O Jezu
miłosierny, daj im wieczny odpoczynek!
Gdy Anioł Śmierci przyjdzie do mnie
Zapytam grzecznie czy już pora
Nie będę zwlekał i marudził
Bo po co czekać do wieczora

Cokolwiek stanie się TAM ze mną
Jednego jestem pewien święcie
Dostanę rozkaz mój ostatni
I żadnych w „tył zwrot” – już nie będzie

Jak stary żołnierz zapnę mundur
Poprawię pas - choć skrzypią kości
I powiem krótko - jestem gotów
W najkrótszą podróż do wieczności

Pan po ojcowsku skinie ręką
W lewo lub w prawo - w tym ordynku
Pójdę na nicość i cierpienie
Lub w wieczny jasny stan spoczynku

Anioł uśmiechnie się łaskawie
I powie do mnie - kapitanie
Wiem żeś odważny był więc śmiało
Chodź na ostatnie rozkazanie

Cokolwiek więc się tam wydarzy
Dostanę przydział sprawiedliwy
W krainie cieni i bezkresu
Sąd kłamstwa będzie niemożliwy. (M. Mozets)

„Cieszcie się i radujcie” – powszechne powołanie do świętości
Obchodzona w tym tygodniu Uroczystość Wszystkich Świętych winna kierować naszą myśl ku
powszechnemu powołaniu do świętości. Mamy obudzić na nowo w naszych sercach pragnienie, by być
świętym. 9 kwietnia br. została opublikowana adhortacja papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”
(Cieszcie się i radujcie) o powszechnym powołaniu do świętości. Papież zauważa, że obok świętych
wyniesionych do chwały ołtarzy przez Kościół, są nimi także osoby z sąsiedztwa, żyjące blisko nas,
będące odblaskiem obecności Boga. Franciszek wskazuje, że każdy stoi przed zadaniem rozpoznania
swojej drogi do świętości, jaką zaplanował dla niego Pan Bóg. Zauważa szczególne znaczenie
„geniuszu kobiecego” i życia z miłością, dając świadectwo w codziennych zajęciach. Podkreśla, iż
niezbędne środki konieczne na drodze do świętości znajdujemy w Kościele. Mówiąc o naśladowaniu
przykładu świętych, Następca Piotra podkreśla konieczność dostrzegania w nich tego, co ich najpełniej
upodabnia do Pana Jezusa. Chodzi o budowanie wraz z Nim Jego Królestwa. „Nie lękaj się dążyć
wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bój się pozwolić, aby cię prowadził Duch Święty.
Świętość nie czyni cię mniej ludzkim, ponieważ jest spotkaniem Twojej słabości z siłą łaski” – pisze
Ojciec Święty i cytuje słowa Leona Bloy: w życiu „istnieje tylko jeden smutek, nie być świętym”. (D.E.
na podst. www.gosc.pl)

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
14 października członkowie ruchu Światło-Życie z rejonu Radymno zebrali się na jesiennym dniu
wspólnoty, który odbył się w kościele w Skołoszowie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kręgów
Domowego Kościoła z Radymna, Skołoszowa, Wielkich Oczu, Makowiska i Zapałowa oraz młodzież z grup
przy parafiach w Radymnie i Wielkich Oczach. Tematem spotkania było "Powołanie w codzienności" oraz
podsumowanie oaz wakacyjnych. Dzień Wspólnoty rozpoczął się od konferencji na temat powołania do
świętości jako daru od Boga, który nadaje sens naszemu życiu. Ważną prawdą wspomnianą w konferencji jest
to, że raz przyjęte powołanie wymaga ciągłego potwierdzania go na nowo w codziennym życiu. Po konferencji
uczestnicy spotkania rozważali fragment z Ewangelii według św. Łukasza na temat cudownego połowu ryb w
trakcie tak zwanego Namiotu Spotkania, a następnie podzielili się doświadczeniami na temat powołania w
swoim życiu w trakcie spotkań w małych grupach. O godzinie 16:30 rozpoczęła się Eucharystia, którą odprawił
moderator rejonowy ks. Daniel Odor, wikariusz z Wietlina, a poruszające kazanie wygłosił ks. Jerzy Kopeć.
Mówił on o mocy Słowa Bożego, które jest skuteczne i przenika do głębi człowieka przemieniając jego życie.
Na koniec odbyła się wspólna agapa w Szkole Podstawowej w Skołoszowie. Ze względu na setną rocznicę

odzyskania niepodległości przez Polskę, wieczorne spotkanie miało charakter patriotyczny i mogliśmy w jego
trakcie wspólnie zaśpiewać znane pieśni narodowe i piosenki wojskowe. Spotkanie zakończyło
błogosławieństwo ks. Mieczysława Federkiewicza, miejscowego proboszcza. Dzień Wspólnoty był okazją do
pogłębienia wiary oraz pogłębienia znajomości charyzmatu Ruchu Światło-Życie. (P.K.)

Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom
W dniu 20.10.2018r odbyła się Pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom z obu parafii z Radymna do
Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu. Było to 23. spotkanie przy relikwiach bł. Ks. Jana Wojciecha
Balickiego - Patrona Wspólnoty. Spotkanie rozpoczęło się modlitwą różańcową prowadzoną przez Alumnów
Seminarium Duchownego pod przewodnictwem ks. Stanisława Świdra przed relikwiami bł. Ks. Jana
Balickiego w intencji już powołanych a także o następne powołania kapłańskie i zakonne. Przybyłych
pielgrzymów powitał ks. prałat Mieczysław Rusin a następnie sprawowana była Eucharystia - dziękczynna za
dar powołań pod przewodnictwem abpa Adama Szala. Kazanie wygłosił były moderator Dzieła Pomocy
Powołaniom ks Łukasz Jastrzębski, który przypomniał, iż Bóg od samego początku wzywa ludzi do kapłaństwa
i dał im trzy główne zadania (towarzyszenie Jezusowi, głoszenie nauki i wypędzanie złych duchów). Obecnie te
zadania są aktualne, a mają je do spełnienia powołani kapłani. Po zakończonej Eucharystii pielgrzymi przeszli
do Seminarium Duchownego, gdzie można było skorzystać z posiłku. Następnie w sali widowiskowej
wystawione zostało przedstawienie w wykonaniu Alumnów czwartego Roku tutejszego seminarium pt: „Święty
Maksymilian Kolbe”. Uczestnicy spotkania mogli przyjąć i przyjmowali prośby seminarzystów o wsparcie
modlitewne i o wytrwanie w powołaniu do kapłaństwa. Chrystusowy nakaz głosi „Proście Pana żniwa, aby
posłał robotników na żniwo swoje”. Wiemy, że modlitwa jest podstawowym wyrazem troski o powołania
duchowne. Modlitwa to nie tylko modły zanoszone do Boga w intencji powołań, ale całokształt życia
chrześcijańskiego, który jest w słowach i czynach wyrazem wiary, miłości Boga i bliźniego oraz nadziei życia
wiecznego. Powołania rozwijają się w atmosferze modlitwy w rodzinach, parafiach oraz tworzących je
wspólnotach. (S.K.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
Od czwartku w naszym kościele testowane jest nowe nagłośnienie, zainstalowane na razie w
sposób prowizoryczny na próbę (stąd te wiszące przewody). Prosimy o przekazywanie opinii
w tej sprawie do księży albo do Rady Duszpasterskiej.
2. Dziś na Mszę Świętą o godz. 16.00 zapraszamy szczególnie rodziców i dzieci uczęszczające do
Przedszkola Samorządowego.
3. W środę (31 X) zakończenie nabożeństw różańcowych.
4. Wyjątkowo w tym tygodniu w ŚRODĘ Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00
do wieczornej Mszy św. W tym czasie będzie dogodna możliwość spowiedzi przed
Uroczystością Wszystkich Świętych.
5. W czwartek Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. przed południem tak jak w
niedzielę. 1) Procesja żałobna na STARY CMENTARZ będzie po Mszy św. o godz. 11.30.
Prosimy parafian, by najpierw wzięli udział w procesji, a po jej zakończeniu przeszli na groby
swoich bliskich. 2) Msza św. w kaplicy na NOWYM CMENTARZU o godz. 14.00 i tam
procesja żałobna z modlitwą za Zmarłych.
!!! Nie będzie Mszy św. popołudniowej w naszym kościele.
6. W listopadzie mamy dużo okazji do zyskania odpustów za zmarłych:
a. W Uroczystość Wszystkich Świętych lub we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych
wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany jedynie za zmarłych.
Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do
sakramentu pojednania i pokuty, przyjęcie Komunii sakramentalnej, pobożne nawiedzenie
kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam „Ojcze nasz”, „Wierzę w Boga” oraz dowolnej
modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
b. W miesiącu listopadzie każdego dnia można zyskiwać odpusty za zmarłych. Dodatkowym
warunkiem jest modlitwa za zmarłych w czasie nawiedzenia cmentarza.
W dniach od 1 do 8 XI, odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach odpust cząstkowy.
Jedna spowiedź wystarcza do zyskania odpustów w wielu dniach.
1.

7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych odbędzie się kwesta zorganizowana
przez naszą młodzież, przeznaczona na wsparcie świetlicy parafialnej oraz na cele związane
z duszpasterstwem dzieci i młodzieży.
W piątek (2 XI) Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 6.30; 16.00 i 18.00. Zapraszamy
wszystkich parafian do modlitwy za zmarłych.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. W piątek wyjazd do chorych
o godz. 8.00. W sobotę nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie sprawowana w intencji rejonów I i II; a o
godz. 15.30 nabożeństwo ze zmianą tajemnic różańcowych. Zapraszamy wszystkich
należących do Żywego Różańca.
Na balaskach są wyłożone kartki na wypominki. Od soboty rozpoczniemy modlitwy za
Zmarłych polecanych w wypominkach. Będą też odprawiane Msze św. w intencji tych
zmarłych. Wypominki prosimy składać w zakrystii.

Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w
SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły, blok nr 2.
Zapraszamy na spotkania po wieczornych Mszach św.: w PONIEDZIAŁEK
ministrantów, a w SOBOTĘ uczestniczących w katechezie przedmałżeńskiej. Ciągle
można się jeszcze dopisywać.

Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W sobotę 6 X : Helena SŁABAK, Augustyna KRUPNICKA, Jolanta KRUPNICKA, Zdzisław MIKOŚ, Teresa
WARECKA, Iwona WARECKA, Grażyna SEGIN, Janina WANIO, Barbara WILK, Maria BIELAWSKA, Ewa
KOTYLA. W sobotę 13 X : Maria GNIEWEK, Danuta ŁATECKA, Janina NAPIERKO, Janina LIS, Katarzyna
SZYBIAK, Anna BĄK, Katarzyna KRYSIAK, Zofia PELC, Maria BRZOZOWSKA, Celina MOMOT, Józefa MICH,
Janina DUBIEL. W sobotę 20 X : Marian GLINIANY, Maria MAKULSKA, Anna Katarzyna GDULA, Krystyna
KORALEWICZ, Janusz KRUK, Sylwia BORCHOWIEC, Maria MOTYKA, Helena MARCIAK, Grażyna
STECYSYN, Agnieszka RUBA. W sobotę 27 X : Maria ŚPIEWAK, Anna SZPUNAR, Wiesława ZAJĄC,
Wacław SZOZDA, Teresa JACKOWSKA, Krystyna KOŻUSZEK, Agata i Tomasz WUJEK, Artur SOBOLEWSKI,
Halina LIZOŃ, Zofia WODAŁA, Józef ZABAWA, Lucyna i Mariusz PLUTA.

INTENCJE MSZY ŚW. 29/10/2018 - 04/11/2018
29/10/2018 Poniedziałek: 06:30 1)Za zmarłych z rodziny FEDYKÓW i WOŁOSZYNÓW; 2)Za +
JANA Dorotę; 17:00 1)Za + HELENĘ Kokot; 2) Za + TADEUSZA Zająca
30/10/2018 Wtorek: 06:30 1)Dziękczynna w 50 rocz. sakramentu małżeństwa KRYSTYNY i

ANTONIEGO Przytułów z prośbą o Boże błog. (od siostry Władysławy); 2)Za + JANA Sobejko (od
żony); 17:00 1)Za + HELENĘ Kokot; 2)Za + STANISŁAWA Glinianego
31/10/2018 Środa: 06:30 1) O łaskę zdrowia dla RYSZARDA i umiejętność dźwigania krzyża
choroby oraz Boże błog. dla rodziny; 2) Za + ADAMA Walickiego (od rodziny Puzio); 17:00 1)Za
+ MICHAŁA; 2)Za + JULIĘ i ALEKSANDRA Drath
01/11/2018 Czwartek: 08:00 Za parafian; 10:00 Za + MIECZYSŁAWA Markiewicza w 4 r. śmierci;
11:30 Za + MARTĘ Luft (od dzieci i wnuczek); 11:30 Za + JANA Franusa w 28 rocz. śmierci
02/11/2018 Piątek: 06:30 1)Za + JANA Sobejko (od córki Renaty); 2)Za + JANA Sobejko (od córki
Doroty); 17:00 1)Za + Henryka Sowę w 2 rocz. śmierci; 2)Za + JANA Sobejko (od córki Grażyny)
03/11/2018 Sobota: 06:30 1)Za +BOŻENĘ i EUGENIUSZA; 2)Za + ADELĘ i MICHAŁA Cioch; 17:00
1)Za + STANISŁAWA; 2)Za + JÓZEFA Duda
04/11/2018 Niedziela: 08:00 Za parafian; 10:00 Dziękczynna z okazji 1 rocznicy urodzin Emilki z
prośbą o Boże błog.; 11:30 Za rejon I i II; 16:00 Za + ANNĘ i STANISŁAWA
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

