W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 154 – 11 listopada 2018 r. – XXXII Niedziela Zwykła
Ewangelia na niedzielę (Mk 12, 38-44)
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią
pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru
odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy
naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła
dwa pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich:
«Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich,
którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś
ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie».
Rozważanie:
W czasach Jezusa uważano, że od kobiety nie można się wiele nauczyć. Kobiety były traktowane na równi z dziećmi i niewolnikami. Nie mogły modlić się w świątyni ani studiować Pisma. W Talmudzie palestyńskim czytamy: Lepiej byłoby spalić wszystkie słowa Tory, aniżeli
dać je do ręki kobiecie. Kobiety nie miały również żadnych praw społecznych ani politycznych.
Niemal jak przedmioty przechodziły z rąk ojców w ręce mężów. Wdowy uznawano za osoby
znajdujące się na marginesie życia społecznego. Były pozbawione prestiżu społecznego i szacunku. Jezus natomiast ukazuje kobietę - wdowę jako niezwykły wzór do naśladowania, wzór
bezinteresownej hojności. Uboga wdowa jest kobietą pokorną i prostą. Dyskretnie, by nikt jej
nie widział wrzuca wszystko, co miała do skarbony. Żydzi, gdy wrzucali pieniądze do skarbony
w świątyni, informowali kapłana o ich wysokości i przeznaczeniu. Pieniądze wrzucali do trzynastu skarbon, nazywanych trąbami, które znajdowały się na Dziedzińcu Kobiet w świątyni jerozolimskiej. Dar biednej wdowy jest całkowicie bezinteresowny. Jest to kategoria miłości, która stoi poza wszelką przezornością, która daje wszystko. I w rzeczywistości także wszystko
otrzymuje. Wielkim bogactwem tej kobiety jest wiara i ufność w Bożą Opatrzność, w Boże miłosierdzie. Taka wiara uwalnia od trosk i lęków i daje wewnętrzną wolność. Jezus podziwia tę
kobietę i stawia za wzór: Ona wpisuje się w hierarchię Jezusa, w perspektywę Ewangelii: ten,
kto dał więcej, ale na pokaz i z tego, co mu zbywa, w istocie dał mniej. Kto chce być pierwszy,
będzie ostatni. Komu się wydaje, że jest wielki, w rzeczywistości jest mały. W perspektywie
Bożej, nie jest ważne, czy daje się dużo, czy mało. Ważne jest, czy daje się z czystego serca.
Nie chodzi więc o ilość, ale o wartość, o czystość intencji. Uboga wdowa pokazuje, że można
dać bardzo wiele, nic nie znacząc i prawie nic nie posiadając. Wystarczy otworzyć swoje serce,
nieraz bardzo skurczone. W dzisiejszym świecie rodzice chcą przekazać dziecku jak najwięcej
rzeczy materialnych. Dzieci mają niemal wszystko. Brakuje im tylko jednego - miłości. To jest
ten grosik, który przewyższa wszystkie inne dary. Co ja daję? W jaki sposób? Czy potrafię łączyć ludzką przezorność z zaufaniem Bożej Opatrzności? I czy potrafię uczyć się od ludzi prostych, ubogich, mało znaczących w ludzkiej hierarchii? (ks. Stanisław Biel SJ)

W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, we wtorek – św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski, w czwartek – św.
Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, w piątek – wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich Bazylik św. Apostołów Piotra i Pawła, św. Małgorzaty Szkockiej, św. Gertrudy, dziewicy, w sobotę – wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.
Liturgia słowa:
Niedziela (11.11): Pwt 6,2-6 Ps 18 Hbr 7,23-28 Mk 12,28b-34; poniedziałek (12.11): Flp 2,1-4 Ps 131
Łk 14,12-14; wtorek (13.11): Flp 2,5-11 Ps 22 Łk 14,15-24; środa (14.11): Flp 2,12-18 Ps 27
Łk 14,25-33; czwartek (15.11): Flp 3,3-8a Ps 105 Łk 15,1-10; piątek (16.11): Ez 47,1-2.8-9.12 Ps 46
1Kor 3,9b-11.16-17 J 2,13-22; sobota (17.11): Flp 4,10-19 Ps 112 Łk 16,9-15.

Z kart historii - Radymno u progu niepodległości
Wraz z wybuchem I wojny w społeczeństwie polskim ożyły nadzieje na odzyskanie wolności. W miastach i siedzibach powiatów powstawały oddziały Naczelnego Komitetu Narodowego. Dnia 14 sierpnia 1914 r. w radymniańskim kościele parafialnym odbyło się nabożeństwo za
pomyślność pierwszych strzelców, którzy odchodzili tego dnia do legionów. Z Radymna do
wojska wstąpili: Michał Bukowski (lat 17), Konstanty Knotz (l.18), Stanisław Knotz (l.18), Jan
Krzywonos (l.26), Józef Olszański (l.19), Henryk Pawełkiewicz (l.19), Władysław Pawełkiewicz (l.17), Filip Pirożyński (l.18), Tadeusz Wojdyłło (l.20). Z okolic miasta dołączyło do nich
17 legionistów. Podczas działań wojennych do wojska wstępowali kolejni żołnierze. Ekwipowaniem legionistów zajmowali się „obywatele wszystkich
stanów”. W sprawozdaniu NKN czytamy: „Nikt nie uchylał się od ofiary, płynęły one obficie, lecz skromnie. (…)
Ofiarowano także kosztowności w postaci pierścionków,
obrączek, łańcuszków złotych i srebrnych.” Podobne
zbiórki zaczęto za Sanem. Zostały jednak przerwane za
względu na zmianę sytuacji na froncie (zbliżające się wojska rosyjskie). Na czas okupacji rosyjskiej działalność komitetu została zawieszona. Ofensywa majowa 1915 r.
uwolniła Radymno od Rosjan, a rozproszeni po okolicznych wioskach Radymnianie zaczęli wracać do zniszczonego miasta. 1 września 1915 r. Miejski Komitet Narodowy podjął na nowo czynności. Podczas walnego zebrania
w listopadzie wybrano komitet w skład którego weszli: Bolesław Huczyński - c. k. radca sądu
krajowego, Kazimierz Wojdyłło – kierownik szkoły ze Skołoszowa, Władysław Hajdukiewicz
– dyrektor Towarzystwa Powroźniczego, Józef Czternastek – majster szewski, Aleksander Garda – naczelnik poczty, Michał Gruszka – właściciel realności, prezes Sokoła, Łucjan Kaszuba –
oficjał urzędu podatkowego, Stanisław Kisielewski – dzierżawca dóbr, Henryk Knotz – sekretarz magistratu, Tomasz Michalski – właściciel realności, dr Władysław Romanowski – c. k.
sędzia powiatowy, Aurelia Spettowa – żona adwokata, Wilhelmina Piasecka – nauczycielka,
Jan Studziński – sędzia, Alfred Beigert – kierownik szkoły w Radymnie, ks. Wojciech Szafrański – proboszcz, ks. Jan Matusz – wikary, Aurelia Zabiegłówna – nauczycielka. Wcześniej w
komitecie działali Marceli Świechowski – aptekarz i Marcin Lewandowski – powroźnik. Komitet Narodowy zajął się zbieraniem funduszy na rzecz wojska oraz fundusz sierot i wdów. Prowadził działania, które wzmacniały patriotyzm i poczucie przynależności narodowej
tj. obchody rocznic powstań narodowych, 3-go maja, odczyty, sprzedaż okolicznościowych
wydawnictw, odznak. Sporządzono dokładną ewidencję legionistów z Radymna i okolic oraz

miejsc pochówku tych, którzy polegli. W kościele zostały odprawione nabożeństwa za poległych legionistów. Po podpisaniu pokoju brzeskiego wielu żołnierzy po urlopach nie wracało
do wojska. By nie zostali posądzeni o dezercję, przenosili się do innych miejscowości, by tam
rozpocząć nowe życie. Przejęcia władzy po Austriakach dokonała Polska Organizacja Narodowa. Nastąpiło to w Jarosławiu w dniu 31 października 1918 roku. Komendanturę powiatu z ramienia wojska przejął ppłk Jarosz.
Ojciec Święty Franciszek na Święto Niepodległości:

Proszę Boga, aby Polacy w jedności i pokoju korzystali z daru wolności
W liście z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Ojciec Święty Franciszek przypomniał, że polski naród „przed rozbiorami współtworzył historię chrześcijańskiej Europy, wnosząc całe bogactwo własnej, szlachetnej kultury i duchowości”. Napisał, że odzyskanie suwerenności
było okupione poświęceniem wielu Polaków, którzy dla Ojczyzny byli gotowi poświęcić swoją wolność osobistą, swoje dobra, a nawet życie. Papież Franciszek przywołał słowa św. Jana Pawła II sprzed
20 lat, który 11 listopada 1998 roku podkreślił, że Polacy swoje dążenie do wolności „opierali na nadziei, płynącej z głębokiej wiary w pomoc Boga, który jest Panem dziejów ludzi i narodów. Ta wiara
była oparciem również wtedy, gdy po odzyskaniu niepodległości trzeba było szukać jedności pomimo
różnic, aby wspólnymi siłami odbudowywać kraj i bronić jego granic. Ojciec Święty Franciszek napisał też, że wraz z Kościołem w Polsce i wszystkimi Polakami dziękuje Bogu za to, że wspierał swoją łaską i mocą kolejne pokolenia, i sprawił, że przed stu laty spełniła się ich nadzieja na wolność, że
nie utracili jej, mimo kolejnych doświadczeń związanych z II wojną światową, nazistowską okupacją i komunistycznym reżimem. Na zakończenie przesłania, Papież polecił Polskę opiece Maryi Jasnogórskiej, Królowej Polski. „Niech Boża Opatrzność darzy naród polski pokojem i pomyślnością teraz i
w przyszłości! Boże błogosławieństwo niech zawsze będzie z Wami! – napisał Ojciec Święty. (KEP)

Pamięć o zmarłych
Przed uroczystością Wszystkich Świętych członkowie diakonii charytatywnej oczyścili blisko trzydzieści opuszczonych grobów znajdujących się na starym cmentarzu w Radymnie. Włożony w tę pracę
wysiłek to nic innego, jak realizacja w praktyce jednego z uczynków miłosierdzia względem ciała, tego
ostatniego – „Umarłych grzebać”. Troska o wygląd miejsc pochówku to także wyraz naszej wiary
w zmartwychwstanie ciał podczas ponownego przyjścia Jezusa Chrystusa. Cieszy fakt, że z początkiem listopada wielu ludzi odwiedza cmentarze, że również poprzez udział we Mszy Św., przyjętą w
jej czasie Komunię i ofiarowany za zmarłych odpust „zwiększa liczbę mieszkańców nieba”. Członkowie diakonii charytatywnej swoim działaniem chcę zachęcić do podobnego działania wszystkich parafian. Podczas wizyt na grobach naszych bliskich rozejrzyjmy się wokoło – czy w pobliżu nie znajdują
się groby, którymi z różnych przyczyn nikt się nie opiekuje, a które wymagają naszej troski. Nie czekajmy, aż ktoś to zrobi za nas. (D.E.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś szczególnie pamiętamy o modlitwie w intencji naszej OJCZYZNY, dziękując Panu
Bogu za odzyskaną 100 lat temu niepodległość
2. Codziennie w listopadzie modlimy się za naszych zmarłych polecanych Bogu w modlitwach wypominkowych. Msza św. w ich intencji będzie w tym tygodniu w czwartek rano.
3. We wtorek, 13 listopada nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy wszystkich na wspólną
przebłagalną modlitwę różańcową.
4. W czwartek, jak co tydzień, adoracja Najśw. Sakramentu od godziny 15.00.
5. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji rejonów V i VI.
6. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na
godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 4.
7. W poniedziałek po wieczornej Mszy spotkanie ministrantów a we wtorek spotkanie Diakoni
Charytatywnej.

INTENCJE MSZY ŚW. 11/11/2018 - 18/11/2018
11/11/2018 XXXII Niedziela Zwykła
08:00 Za parafian
10:00 Dziękczynna za 40 lat 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)

12/11/2018 Poniedziałek
06:30 Za + KATARZYNĘ i ANTONIEGO
06:30 Za + STEFANA Walec w 1 rocz. śmierci
17:00 Za + MARCINA
17:00 Za + LUDWIKĘ, ANTONIEGO, MIECZYSŁAWA I EMILIĘ
13/11/2018 Wtorek
06:30 O opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla pielgrzymów Róż Żywego Różańca
do Kalwarii Pacławskiej
06:30 Za + STEFANA w 1 rocz. śmierci (od córki Wiesławy)
17:00 Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego
17:00 Za + JANA Sobejko (od syna Andrzeja)
14/11/2018 Środa
06:30 Za + MICHAŁA i ANIELĘ
06:30 Za + STANISŁAWA Matwij i zmarłych rodziców
17:00 Dziękczynna za posługę Ks. Proboszcza
17:00 Za +JANA, ZOFIĘ, EUGENIUSZA Łukaszów
15/11/2018 Czwartek
06:30 Za dusze polecane w tegorocznych wypominkach
06:30 Za + ŁUKASZA w 12 rocz. śmierci (od rodziny)
17:00 Za + STANISŁAWA
17:00 Za + MARIĘ Ostrowską (od Mai)
16/11/2018 Piątek
06:30 Za + STANISŁAWA w 18 rocz. śmierci (od żony)
06:30 Za + MARIANA
17:00 Za + JANINĘ w 1 rocz. śmierci i za zmarłych RODZICÓW
17:00 Za + STANISŁAWĘ Jurysta
17/11/2018 Sobota
06:30 Dziękczynna za rok życia ANDRZEJA z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
06:30 Za + ROMANA Karkowskiego
17:00 Za + ALEKSANDRĘ w 3 rocz. śmierci (od córki)
17:00 Za + JANINĘ Szczechowicz
18/11/2018 XXXIII Niedziela Zwykła
08:00 Za parafian
10:00 Za + JANA Sasa w 25 rocz. śmierci
11:30 Za rejon V i VI
16:00 Za + ANDRZEJA w 23 rocz. śmierci
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

