W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 153 – 4 listopada 2018 r. – XXXI Niedziela Zwykła
Ewangelia na niedzielę (Mk 12,28b-34)
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest
pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest:
„Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował
Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim
umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego
bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od
tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden
jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i
miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary».
Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa
Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

Rozważanie:
Z dzisiejszej Ewangelii jasno i jednoznacznie wynika, że nie wystarczy kochać Pana Boga. Ważna
jest też jakość, intensywność, zaangażowanie w tej miłości. Tak jak w jednym z teleturniejów
widzowie zachęcali grającego, aby zaryzykował i szedł na całość, tak w miłowaniu Pana Boga też
chodzi o całe serce, umysł, duszę, wszystkie siły, chodzi o 100 %. W tym przypadku ryzykuje ten, kto
nie stara się tak kochać Pana Boga, ryzykuje życiową powierzchownością, letniością, ciągłym
niezadowoleniem z siebie, z życia. Czy kocham Pana Boga? Czy staram się kochać na 100%, całym
sobą, idę na całość? Czy pomimo tego, że do tych 100 % ciągle mi brakuje, to się nie poddaję, nie
załamuję, ale staram się? Czy z dnia na dzień w miłości Pana Boga czynię wyraźne postępy?
W życiu choć mamy przełożonych (kierowników, dyrektorów i innych), to Ewangelia nam
przypomina, że jest tylko jeden Pan, Bóg nasz. Przełożonych darzymy większą lub mniejszą sympatią,
życzliwością, szacunkiem. W relacji do Pana Boga sympatia, życzliwość, szacunek nie wystarczą. Tu
ważna jest miłość i dobry słuch, aby usłyszeć i wypełnić Jego wolę. Kiedy kończymy pracę i wracamy
do domu nasza relacja z przełożonymi ulega jakby zawieszeniu do następnego dnia. Relacja z Panem
Bogiem jest relacją ciągłą, obejmującą cały nasz dzień, całe życie. On jest naszym Panem jedynym i w
pracy, i w domu, i kiedy się trudzimy, i kiedy odpoczywamy, i kiedy jesteśmy czynni zawodowo, i
kiedy cieszymy się czasem zasłużonej emerytury. Ta relacja nie ulega zawieszeniu. Czy Bóg jest moim
Panem jedynym? Czy memu Panu okazuję posłuszeństwo (uważnie wsłuchuję się w Jego głos),
szacunek, miłość? Czy z moim Panem łączą mnie relacje głębokie i mocne a nie płytkie i
powierzchowne? Czy szanuje moich przełożonych? Jeśli jestem przełożonym, to jakim? Pomodlę się o
dar miłości Pana Boga, siebie i bliźniego, o ciągły rozwój tego daru w moim życiu. Pomodlę się za
zmarłych oraz o łaskę dobrego życia i dobrej śmierci dla siebie i moich bliskich. (ks. Ryszard Stankiewicz
SDS)

W liturgii obchodzimy:
w piątek – Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w sobotę – wspomnienie św. Leona
Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
Liturgia słowa:
Niedziela (04.11): Pwt 6,2-6 Ps 18 Hbr 7,23-28 Mk 12,28b-34; poniedziałek (05.11): Flp 2,1-4 Ps 131
Łk 14,12-14; wtorek (06.11): Flp 2,5-11 Ps 22 Łk 14,15-24; środa (07.11): Flp 2,12-18 Ps 27
Łk 14,25-33; czwartek (08.11): Flp 3,3-8a Ps 105 Łk 15,1-10; piątek (09.11): Ez 47,1-2.8-9.12 Ps 46
1Kor 3,9b-11.16-17 J 2,13-22; sobota (10.11): Flp 4,10-19 Ps 112 Łk 16,9-15.

Niepodległość wymodlona wypracowana i wywalczona przez Polaków
list pasterski Episkopatu Polski z okazji jubileuszu odzyskania przez Polskę niepodległości
W liście z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości biskupi podkreślają, że
miłość do Ojczyzny jest wpisana w uniwersalny nakaz miłości Boga i bliźniego. Przywołując dzieje
Polski, biskupi przypominają rolę Kościoła katolickiego oraz chrześcijan innych wyznań w
zachowaniu przez zniewoloną Polskę narodowej tożsamości oraz w odrodzeniu narodowym i
religijnym. Wspominają świętych i błogosławionych, którzy w czasach zaborów podtrzymywali ducha
narodu i tworzyli nowe wspólnoty zakonne. Za św. Janem Pawłem II biskupi wskazują na niezwykłą
rolę polskiej kultury w zachowaniu ducha narodowego i w odzyskaniu niepodległości oraz na rolę
polskich rodzin, szczególnie kobiet. To one „zaszczepiały kolejnym pokoleniom młodych Polaków
miłość do Boga, Kościoła i Ojczyzny”. „Obchodzona rocznica skłania nas do refleksji nad obecnym
stanem Polski i zagrożeniami dla jej suwerennego bytu” – czytamy w liście. „Bolesna historia naszej
Ojczyzny powinna wyczulać nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności narodu”. Na
zakończenie listu biskupi zachęcają do dziękczynienia Bogu za niepodległość i wyśpiewania Mu Te
Deum laudamus. Podkreślają, że „okres niewoli, który przyniósł tak wiele bolesnych doświadczeń,
okazał się ostatecznie czasem próby, z którego nasi przodkowie wyszli odnowieni, umocnieni,
przejmując odpowiedzialność za losy Ojczyzny”. (BP KEP)

Czas na wypominki
Jesień to pora roku, kiedy więcej niż zwykle myślimy o przemijaniu. Przypomina o nim przyroda,
ale także uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny obchodzony 2 listopada jako dzień
modlitw za ludzi zmarłych, których dusze oczekują w czyśćcu na ostateczne spotkanie z Panem
Bogiem. To właśnie o nich przypomina także Kościół zapraszając do modlitwy wypominkowej za
tych, którzy odeszli już spośród nas. Jan Paweł II w
rozważaniach na Anioł Pański, w listopadzie 2003 r. mówił,
iż: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem
nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może
potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić
radości nieba”. Ktoś inny zauważył: „Uczmy dzieci modlić się
za zmarłych dziadków i znajomych, aby i one kiedyś potrafiły
modlić się za nas, już po naszym odejściu do domu Ojca.
Postarajmy się w gronie rodzinnym wspólnie wypełniać kartki
wypominkowe, tłumacząc przy tym więzi rodzinne, a później w
wyznaczonym terminie, choćby raz w listopadzie, przyjdźmy
gromadnie na modlitwę wypominkową”. Modlitwa ta ma
znaczenie również dla nas. Wymieniając zmarłych
pokazujemy i umacniamy naszą łączność między tymi z nas,
którzy są już w niebie, przebywającymi w czyśćcu i żyjącymi
na ziemi. Kościół otacza zmarłych szczególną troską
modlitewną. Już w 2. Księdze Machabejskiej, w rozdziale 12,
opisana jest wartość modlitwy za zmarłych ze względu na
zmartwychwstanie. Podczas każdej Eucharystii Kościół modli
się za wszystkich, którzy odeszli z tego świata: „Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i
siostrach i o wszystkich, którzy odeszli już z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości”
(II Modlitwa Eucharystyczna). Błędne jest zatem i zupełnie niepoprawne potoczne określenie „dusze, o
których nikt nie pamięta, za które się nikt nie modli, które znikąd nie mają ratunku” - takich dusz nie
ma. Kościół nieustannie więc powierza w modlitwie zmarłych, którzy należeli za życia do danej
wspólnoty, a także tych, których wiarę znał jedynie sam Bóg: „Pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego
świata (…) oraz o wszystkich, których wiarę jedynie Ty znałeś” (I Modlitwa Eucharystyczna). I to
tutaj właśnie, po raz kolejny, objawia się to heroiczne wyznanie wiary w miłosierdzie Boże względem
zmarłych. To ono jest w stanie uratować także takiego człowieka, który, choć według naszego
rozeznania jest daleki od miłości Bożej, nie ma zamkniętej drogi do życia wiekuistego w ojczyźnie
niebieskiej. Dzisiejsze wypominki, tak jak wiele zwyczajów kościelnych, mają początek w starożytnej

liturgii. Odczytywano podczas niej tzw. dyptyki, na których zapisywano zarówno składających ofiarę,
jak i tych, za których ona była składana. Ich odczytywanie trwało niekiedy bardzo długo. Z czasem
zastąpiły je krótsze memento (czyli wspomnienia). Dziś pisząc imiona zmarłych na kartkach
wypominkowych, a następnie odczytując je, wyrażamy wiarę, że ich imiona są zapisane w Bożej
Księdze Życia. (A. Lorek, niedziela.pl)

Rekolekcje dla młodzieży
Od 26 do 28 października grupa młodzieży z klasy III gimnazjum i klasy VIII szkoły podstawowej
uczestniczyła w rekolekcjach w Rzepedzi w Ośrodku Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie. Wraz z
nimi w rekolekcje przeżywali ich rówieśnicy z Mołodycza i Iwonicza. Rekolekcje prowadził znany w
naszej parafii z czasu swojej praktyki diakońskiej ks. Arkadiusz Wojnicki, a wspierali go ks. Krzysztof
Szyndler i ks. Łukasz Dziedzic – wikary z Iwonicza, animatorzy z działającej przy naszej Parafii Oazy
i z Ruchu Apostolstwa Młodzieży z Iwonicza oraz towarzyszący młodzieży nauczyciele. Rekolekcje
miały charakter ewangelizacyjny. Młodzi ludzie mieli okazję wysłuchać konferencji nt. czterech praw
życia duchowego i rozmawiać na ich temat podczas spotkań w grupach. Część młodych przygotowała
się do rekolekcji poprzez spowiedź w swoich parafiach, by bardziej tworzyć się na głoszone Słowo
Boże i w pełni uczestniczyć w codziennych Mszach Świętych. Inni wyspowiadali się podczas
sobotniego nabożeństwa pokutnego przeżyli ją bardzo mocno i głęboko. Starali się do niej gruntownie
przygotować, a niektórzy pragnęli odbyć spowiedź generalną z całego dotychczasowego życia. W
czasie wieczornej adoracji uczestnicy rekolekcji uznali Jezusa Chrystusa, za swojego Pana i
Zbawiciela. Wiele radości sprawił wszystkim przeżywany przed adoracją pogodny wieczór, w czasie
którego młodzież wykazywała się swoją kreatywnością przedstawiając w formie pantomimy różne
przypowieści z Ewangelii. Dla uczestników rekolekcji był to czas spotkania z działającym we
wspólnocie Kościoła żywym Bogiem, czas zmagania się z własnymi słabościami, ale i czas wielkiej
radości. Rekolekcje były też okazją na stawianie pytań, które młodzież składała anonimowo do
koszyka, a na które odpowiadał ksiądz Arkadiusz. Wielu uczestników mówiło po rekolekcjach, że
chętnie pojechaliby jeszcze raz. (D.E.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś Msza św. o 11.30 za rejony I i II, a za tydzień za rejony III i IV. Dzisiaj zmiany tajemnic
różańcowych. Zapraszamy należących do Różańca na nabożeństwo o godz. 15.30.
2. W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
3. Na balaskach wyłożone są kartki na wypominki. Modlitwy za zmarłych polecanych w
wypominkach będą odmawiane przez cały listopad. W tym tygodnia Msza św. za zmarłych
z wypominków będzie w poniedziałek rano.
4. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na
godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 3.
Dziękujemy również za ofiary składane na inwestycje w naszym kościele, za wpłaty
indywidualne składane w zakrystii albo przekazywane na konto parafialne; a także za
ofiary od grup sprzątających kościół.
Najbliższe planowane większe inwestycje to zainstalowanie na stałe nowego cyfrowego
nagłośnienia, wykonanie ozdobnej balustrady na chórze, zamówienie granitowych
schodów do głównych wejść, dorobienie brakujących konfesjonałów, wymiana głównych
drzwi na mocniejsze, metalowe. Mamy nadzieję że z Bożą pomocą, o którą się modlimy i
przy naszym wspólnym wysiłku, uda nam się te plany zrealizować.
5. W przyszłą niedzielę, 11 listopada przeżywać będziemy szczególny dzień 100-lecia
odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny. W naszym kościele uroczysta Msza św. z
modlitwą w intencji Ojczyzny będzie o godz. 11.30, a po niej przemarsz pod pomnik w
rynku i dalszy ciąg uroczystości patriotycznych.

6. Zapraszamy na spotkania po wieczornych Mszach św.:
w PONIEDZIAŁEK lektorów,
we WTOREK Diakonię Liturgiczno-Modlitewną
w ŚRODĘ rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii św.
w CZWARTEK Akcję Katolicką
w ŚRODĘ na godz. 15.00 Dziewczęcą Służbę Maryjną

INTENCJE MSZY ŚW. 05/11/2018 - 11/11/2018
05/11/2018 Poniedziałek:
06:30 Za dusze zmarłych polecanych w tegorocznych WYPOMINKACH
06:30 Za + JÓZEFĘ, MAGDALENĘ i FRANCISZKA Jaworskich
17:00 Za + HENRYKA Halwę
17:00 Za + ADELĘ
06/11/2018 Wtorek:
06:30 Za + MARIĘ i MICHAŁA Karkowski
06:30 Za + KATARZYNĘ i MIKOŁAJA (od córki Bronisławy z rodziną)
17:00 Za + JUSTYNĘ i JÓZEFA Majchrowicz
17:00 Za + HELENĘ Kaliciak w 7 rocz. śmierci i za + BARTŁOMIEJA
07/11/2018 Środa:
06:30 O Boże błog. dla rodziny LISOWSKICH
06:30 Za + EMILIĘ Bratkowską
17:00 Za +JANINĘ i MARKA Nietrzeba
17:00 Za + ZBIGNIEWA Franusa (od żony)
08/11/2018 Czwartek:
06:30 Dziękczynna za 35 lat sakramentu małżeństwa HELENY i WACŁAWA z prośbą o Boże
błog. i potrzebne łaski na dalsze lata
06:30 Za + EMILIĘ Bratkowską
17:00 W 6 rocz. sakramentu małżeństwa KAMILI i ANDRZEJA o dalsze Boże błog. i opiekę
Matki Bożej
17:00 Za + MARIĘ Wowianka
09/11/2018 Piątek:
06:30 Za + EMILIĘ Bratkowską
06:30 Za + MAŁGORZATĘ Homa
17:00 O zdrowie i Boże błog dla ks. Proboszcza (od ministrantów)
17:00 W 2 rocz. urodzin Filipa o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
10/11/2018 Sobota:
06:30 Dziękczynna za 18 lat życia WIKTORI z prośbą o dalsze Boże błog. i dary Ducha
Świętego
06:30 O łaskę zdrowia dla syna
17:00 Za + WIESŁAWĘ Lewandowską w 16 rocz. śmierci
17:00 Za + MELANIĘ Gdula w 4 rocz. śmierci i za + WALERIANA w 20 rocz. śmierci
11/11/2018 XXXII Niedziela Zwykła:
08:00 Za PARAFIAN
10:00 Dziękczynna za 40 lat sakramentu małżeństwa TERESY i HENRYKA
11:30 Za rejon III i IV
16:00 O Boże błog. dla Ks. KRZYSZTOFA i Ks. JAKUBA (od Grupy charytatywnej i rejonu I i II)
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

