W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 155 – 18 listopada 2018 r. – XXXIII Niedziela Zwykła
Ewangelia na niedzielę (Mk 13,24-32)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku,
„słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać
z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna
Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy
pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata,
od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od figowca uczcie się przez
podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko
jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę,
powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie,
ani Syn, tylko Ojciec».

Rozważanie:
W chwili Sądu Ostatecznego doświadczamy i przyjmujemy, że Jego miłość przewyższa całe zło
świata i zło w nas. Ból miłości staje się naszym zbawieniem i naszą radością. Jest jasne, że nie
możemy mierzyć «trwania» tego przemieniającego wypalania miarami czasu naszego świata.
Przemieniający «moment» tego spotkania wymyka się ziemskim miarom czasu – jest czasem serca,
czasem «przejścia» do komunii z Bogiem w Ciele Chrystusa. Sąd Boży jest nadzieją, zarówno dlatego,
że jest sprawiedliwością, jak i dlatego, że jest łaską. Gdyby był tylko łaską, tak że wszystko, co
ziemskie, byłoby bez znaczenia, Bóg byłby nam winien odpowiedź na pytanie o sprawiedliwość –
decydujące dla nas pytanie wobec historii i samego Boga. Gdyby był tylko sprawiedliwością, byłby
ostatecznie dla nas wszystkich jedynie przyczyną lęku. Wcielenie Boga w Chrystusie tak bardzo
połączyło sprawiedliwość i łaskę, że sprawiedliwość jest ustanowiona ze stanowczością: wszyscy
oczekujemy naszego zbawienia «z bojaźnią i drżeniem» (Flp 2, 12). (Benedykt XVI Encyklika Spe salvi)
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie bł. Salomei, dziewicy, we wtorek - św. Rafała Kalinowskiego,
prezbitera, w środę – wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, w czwartek – św.
Cecylii, dziewicy i męczennicy, w piątek – św. Klemensa I, papieża i męczennika oraz św.
Kolumbana, opata, w sobotę – św. męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy.
Liturgia słowa: Niedziela (18.11): Dn 12,1-3 Ps 16 Hbr 10,11-14.18 Mk 13,24-32; poniedziałek (19.11):
Ap 1,1-4;2,1-5a Ps 1 Łk 18,35-43; wtorek (20.11): Ap 3,1-6.14-22 Ps 15 Łk 19,1-10; środa (21.11):
Ap 4,1-11 Ps 150 Łk 19,11-28; czwartek (22.11): Ap 5,1-10 Ps 149 Łk 19,41-44; piątek (23.11):
Ap 10,8-11 Ps 119 Łk 19,45-48; sobota (24.11): Ap 11,4-12 Ps 144 Łk 20,27-40.

18 listopada – odnowienie Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana
Mijają już dwa lata od tego doniosłego wydarzenia i wiemy, że niełatwo jest zrealizować złożone
przyrzeczenia. Doświadczamy bowiem naszej ludzkiej słabości, jak też przeciwności ze strony świata,
wrogo nastawionego do Boga, Kościoła i wszystkich wierzących - napisał bp Stanisław Jamrozek,
delegat KEP ds. Ruchów Intronizacyjnych w liście do Czcicieli Chrystusa Króla z całej Polski. W tym
roku Polska przeżywa 100. rocznicę odzyskania niepodległości. Dzięki ofiarnej miłości naszych
przodków, ich heroicznej miłości do Boga i Ojczyzny, jesteśmy dziś narodem wolnym. Tę wolność
trzeba nam dobrze zagospodarować, ale własnym siłami nie jesteśmy tego w stanie uczynić. Dlatego
chcemy upraszać pomoc od naszego Pana, Jego panowaniu na nowo oddać nas samych i nasz
umiłowany kraj.

Biedak zawołał, a Pan go usłyszał - II Światowy Dzień Ubogich
Dzisiaj, 18 listopada, w Kościele obchodzimy II Światowy Dzień Ubogich, którego hasło brzmi
„Biedak zawołał, a Pan go usłyszał” (Ps 34,7). Wprowadzony przez papieża Franciszka dzień zachęca
do modlitwy oraz działań na rzecz najbardziej potrzebujących. „Nikt nie może czuć się wyłączony
z miłości Ojca, szczególnie w świecie, który bogactwo czyni pierwszym celem i zamyka osoby na
innych” – czytamy w orędziu papieskim.

Homilia na XXXII Niedzielę Zwykłą – 100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba…
Tęskno mi Panie

Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie
Bądź pochwalony!
Tęskno mi Panie.

Do kraju tego, gdzie winą jest dużą
Popsować gniazdo na gruszy bocianie
Bo wszystkim służą…
Tęskno mi Panie

Do bez tęsknoty i do bez myślenia
Do tych co mają tak za tak - nie za nie
Bez światło-cienia…
Tęskno mi Panie.

Tak oto swoją TĘSKNOTĘ za Polską – Ojczyzną, wyraził Cyprian Kamil Norwid wybitny polski
poeta, który zmarł w Paryżu w 1883 roku wyczekując WOLNEJ, NIEPODŁEGŁEJ
Rzeczpospolitej, której my ludzie XXI wieku – a przede wszystkim Polacy jesteśmy świadkami. Dziś
bowiem cieszymy z setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, cieszymy się z faktu, że
po 123 latach niewoli nasze państwo wróciło na mapy Europy. Jednak już na samym początku naszej
refleksji trzeba zaznaczyć, że nie byłoby niepodległości bez TĘSKNOTY wielu synów i córek
polskiej ziemi, którzy sprawie ojczyzny poświęcili wiele, a nawet życie.
Nie byłoby niepodległości, gdyby nie TĘSKONTA ZA WOLNOŚCIĄ, ZA POLSKĄ żołnierzy
insurekcji kościuszkowskiej, powstania listopadowego, styczniowego, żołnierzy Legionów
Polskich, Błękitnej Armii gen. Hallera czy też prostych chłopów racławickiej ziemi, którzy z
kosami w ręku szli walczyć o wolną Polskę. Oni dla OJCZYZNY poświęcili wiele: majątek
konfiskowany bezlitośnie przez zaborców, lata więzienia, tułaczki, zsyłki na Sybir, rozstania z rodziną,
aż po najcenniejszą ofiarę złożoną na ołtarzu Ojczyzny a mianowicie swoje życie…
I parafrazując dzisiejszą ewangelię o ubogiej wdowie, która wrzuciła do skarbony dwa pieniążki,
a więc jeden grosz – wszystko co miała na swoje utrzymanie, dosłownie w tekście greckim czytamy
wszystko co miała na swoje ŻYCIE - do naszych bohaterów możemy odnieść wspomniane słowa
Chrystusa. Oni bowiem ze swego niedostatku, biedy i nędzy dziejowej złożyli do skarbca Niepodległej
Ojczyzny cały swój majątek, a wręcz całe swoje życie. Oni wiedzieli, że tak trzeba, że słowa: BÓG,
HONOR, OJCZYCZYZNA zobowiązują!
Drodzy Bracia i Siostry nie było wolnej, niepodległej Polski, gdyby nie ta norwidowska
TĘSKNOTA wielu Eliaszów polskiej ziemi, którzy, gdy wydawało się że już wszystko stracone, że
nie ma nadziei na wolność wlewali w serca Polaków tak jak prorok Eliasz wspomnianej w pierwszym
czytaniu wdowie z Sarepty Sydońskiej nadzieję, nadzieję że Polska znowu powstanie z gruzów
i popiołów. I mieliśmy takich mężów stanu którzy w chwilach trudnych nie tracili nadziei:
Kościuszko, Pułaski, Traugutt, Piłsudski, Dmowski, Paderewski, Korfanty, Haller i wielu innych,
których nie sposób wymienić… Oni wierzyli w Polskę. Oni wierzyli, że słowa psalmu śpiewanego
dzisiaj przez nas: Pan dźwiga poniżonych, uciśnionym wymierza sprawiedliwość kiedyś się spełnią…
Cały kraj wierzył, że słowa pieśni: ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie, śpiewane często z lękiem
przed zaborcą w polskich świątyniach się spełnią. Cały kraj wierzył, że MARYJA – KRÓLOWA
POLSKIEJ KORONY, Pani Jasnogórska, obrana przez króla Jana Kazimierza na naszą królową nie
zawiedzie i będzie się wstawiać za uciemiężoną Polską u swego Syna… I w końcu przyszedł ten
upragniony dzień, spełniły się oczekiwania Polaków - 11 listopada 1918 roku Polska wróciła na mapy
Europy.
Drodzy Bracia i Siostry jest takie łacińskie przysłowie: Historia magistra vitae est – Historia
nauczycielką życia. Wolność, którą dzisiaj w tak podniosły sposób w naszej ojczyźnie świętujemy jest
nam DANA i ZADANA. Jedynie od nas zależy jaki kształt będzie miała Polska i co pozostawimy w
dziedzictwie przyszłym pokoleniom. Dlatego warto już dziś kontynuować rozwój naszej ojczyzny

poprzez sumienne i rzetelne pracowanie dla jej dobra, płacenie należnych podatków jako jej
obywatele, modlitwę w intencji ojczyzny nie tylko dzisiaj, ale także na co dzień, poznawanie
kultury i historii narodu polskiego, czy też wywieszanie flagi narodowej w ważne dla nas Polaków
dni. Dzisiaj tu w Radymnie nie potrzeba przelewać krwi za Polskę jak czynili to nasi przodkowie –
chociażby żołnierze spoczywający na naszym cmentarzu, ale to nie znaczy, że nie potrzeba nam ludzi
kochających ojczyznę – PATRIOTÓW.
Na koniec chciałbym się zwrócić do ludzi młodych będących w naszej świątyni i parafrazując słowa
św. Jana Pawła II powiedzieć „Wy jesteście naszą nadzieją. To wy jesteście nadzieją naszej
ojczyzny – Polski”. My często mówimy dzisiaj, że młodzież jest trudna, tymczasem młodzież jest
wspaniała. Oni mają wielokrotnie serca przepełnione patriotyzmem i my musimy jako dorośli w nich
wierzyć nawet, gdy oni często sami w siebie nie wierzą i wskazywać im drogę! To jest nasze dziejowe
zadanie – zainwestujmy w młodzież, bo takie będą Rzeczpospolite jak jej młodzieży chowanie, jak
mówił hetman Jan Zamojski.
Boże coś Polskę przez tak liczne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją osłaniał tarczą swej
opieki od nieszczęść, które przygnębić ją miały, przed twe ołtarze zanosim błaganie OJCZYZNĘ
WOLNĄ POBŁOGOSŁAW PANIE… Amen. (ks. Paweł)

Liturgiczna Służba Ołtarza parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Drodzy Parafianie! Każdy z nas przychodząc i przeżywając Eucharystię może dostrzec, że dzięki
Liturgicznej Służbie Ołtarza posługującej w naszej parafii możemy uczestniczyć w Liturgii w sposób
pełniejszy, doceniając przez posługę ministrantów i lektorów jej majestat i piękno. Jako duszpasterze
i kapłani sprawujący Najświętszą Ofiarę w trosce o jej piękno i kształt, dostrzegamy starania
ministrantów i lektorów, ich zaangażowanie i chęć służby samemu Bogu. Dlatego też w naszej parafii
w każdym miesiącu jest wybierany Ministrant Miesiąca, który zebrał najwięcej punktów poprzez pilne
uczestnictwo w Mszy Świętej czy nabożeństwach. Pragniemy z radością poinformować, iż
ministrantem miesiąca października został: Karol Kontek. Naszemu wzorowemu ministrantowi
składamy gratulacje i życzymy nieustannej, gorliwej służby Bogu. Zaś wszystkich ministrantów
zachęcamy do jak najczęstszego uczestnictwa w Eucharystii i starania się o tytuł ministranta miesiąca
listopada. Prosimy także rodziców o zapisywanie nowych dzieci do służby ministranckiej, która może
być okazją do poznania Boga i kształtowania charakteru swojego dziecka. (ks. Paweł)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Codziennie modlimy się za naszych Zmarłych, których wspominamy w wypominkach. Msza św. w
intencji tych zmarłych będzie w środę rano.
2. We wtorek o godz. 19.00 w naszym kościele będzie dodatkowa Msza św. koncelebrowana
przez księży z dekanatu w intencji zmarłych kapłanów. Można włączyć się w tę modlitwę.
3. W czwartek cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 i modlitwa
przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
4. W piątek nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny.
5. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 5.
6. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku
liturgicznego. Msza św. w przyszłą niedzielę o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji
rejonów VII i VIII.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, można też nabyć w zakrystii Kalendarz Rolnika.
8. W poniedziałek wieczorem po Mszy św. spotkanie MINISTRANTÓW i LEKTORÓW a w
czwartek zapraszamy na nabożeństwo i Eucharystię NAUCZYCIELI. Będziemy polecać
zmarłych nauczycieli wychowawców i katechetów, którzy pracowali w naszych szkołach.

9. W niedzielę 25 listopada pracownicy oraz rodzice dzieci z Przedszkola Parafialnego
w Radymnie sprzedawać będą przy naszym kościele książkę pt. „Baśń o dobrym człowieku”
opartą na życiu i działalności św. Mikołaja. Autorzy baśni od ponad ośmiu lat współpracują
ze sobą nagłaśniając w swoich środowiskach ideę zbierania nakrętek dla potrzebujących
dzieci. Koszt książki to 20 zł całkowity dochód z jej sprzedaży zostanie przeznaczony na
leczenie Mateusza. Zachęcamy Parafian do nabywania baśni, a tym samym włączenie się w
pomoc Mateuszowi.
10. Urząd Miasta informuje, że ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie
przyłącza kanalizacyjnego to 30 listopada, a ostateczny termin składania dokumentów
rozliczeniowych to 10 grudnia 2018 r.

INTENCJE MSZY ŚW. 18/11/2018 - 25/11/2018
19/11/2018 Poniedziałek
06:30
Za + RINĘ
06:30
Za + LUDWIKA Czerwińskiego w 19 rocz. śmierci
17:00
Za + MARIĘ Ostrowską (od Jasi)
17:00
Za + ROAZALIĘ i JÓZEFA Folis
20/11/2018 Wtorek
06:30
Za dusze w czyśćcu cierpiące
06:30
O zdrowie i wypełnienie się woli Bożej w życiu LIDII
17:00
O zdrowie i Boże błog. dla BARBARY Krzyżanowskiej i jej rodziny
17:00
Za + JANA Jurasz w 2 rocz. śmierci
21/11/2018 Środa
06:30
Za dusze polecane w tegorocznych wypominkach
06:30
Za + JANA Szczechowicz (od koleżanek i kolegów z pracy)
17:00
Za + JANUSZA Pilsaka
17:00
Za + WERONIKĘ i JÓZEFA Janusz
22/11/2018 Czwartek
06:30
O zdrowie i Boże błog. dla mieszkańców bloku nr 1
06:30
Za + WERONIKĘ
17:00
Za + STANISŁAWA i FRANCISZKA Mrozik
17:00
Za + MARIANA Chomik w 5 rocz. śmierci oraz + HENRYKA
23/11/2018 Piątek
06:30
Za ks. JAKUBA Fejkiela o Boże błog i opiekę Matki Bożej
06:30
Za + MICHALINĘ i PIOTRA
17:00
Za + JÓZEFĘ i EDWARDA Makarowskich
17:00
Za + IRENĘ Tarapacką
24/11/2018 Sobota
06:30
O zdrowie i Boże błog. dla mieszkańców bloku nr 1
06:30
Za + ROMANA o pokój duszy i łaskę życia wiecznego
17:00
17:00

Za nowożeńców ANDRZEJA I ADĘ o zdrowie i błogosławieństwo na dalsze lata

Za + ANDRZEJA Czecha

25/11/2018 XXXIV Niedziela Zwykła - Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
8.00
10:00
11:30
16:00

Za PARAFIAN
O Boże błog i opiekę MB dla kolejarzy emerytów i rencistów i ich rodzin oraz zmarłych kolejarzy

Za rejon VII i VIII
Z okazji 46 rocznicy ślubu BRONISŁAWY i WŁADYSŁAWA Błonarowicz o zdrowie i
opiekę NMP na dalsze lata
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

