W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 196 – 1 września 2019r. – XXII Niedziela Zwykła
Ewangelia na niedzielę (Łk 14,1.7-14)
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby
w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym
przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak
mówił do nich: «Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego
miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony
przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci:
„Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz
zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię zaprosił, powie ci:
„Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». Do tego
zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich
przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie
zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych,
chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć;
odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
Rozważanie:
Dzisiaj, jak zauważa A. Pronzato, „bieg do pierwszych miejsc nie odbywa się na sali, lecz znacznie
wcześniej. Bezceremonialna konkurencja, w której używa się wszelkich sztuczek odbywa się … przed
posiłkiem. Dla osiągnięcia celu dobre są wszelkie środki: łokcie, nogi, znajomości, intrygi, a także
pokłony, czapkowanie, podlizywanie się i inne sposoby. I nie jest ważne, że w tej zaciętej walce
zostają porwane na strzępy godność i wolność”. Jezus znosi hierarchię stosowaną przez człowieka. W
Jego Królestwie obowiązuje „inny savoir-vivre”. Nasze wartości obracają się wokół ludzkiej wielkości
i chwały. Jest to świat pozorów, wyliczeń, kalkulacji. Świat, który podoba się Jezusowi, świat
Ewangelii jest bezinteresowny, jest światem dyskrecji, służby, prawdy i pokory. Kto chce być
pierwszy, będzie ostatni. Komu się wydaje, że jest wielki, w rzeczywistości jest mały. Postawa ta w
pierwszym rzędzie dotyczy relacji do Boga. Faryzeusz zaprosił na ucztę ludzi wybitnych, liczących się,
elitę. Zaprosił także Jezusa, jako znanego Nauczyciela. Jezus obserwując zaproszonych, zwrócił uwagę
na brak ludzi z iższej warstwy społecznej: ludzi z marginesu, biednych, uważanych za grzeszników.
Faryzeusz w wyborze zaproszonych kieruje się kryteriami egoistycznymi. Zamyka drzwi dla ludzi,
których obecność nie przynosi zysku ani chwały. Wytykając „błąd” faryzeusza, Jezus wskazuje na
wybór naszych relacji. Nie powinniśmy wartościować ludzi według ich zamożności, przynależności
klasowej, bogactwa intelektualnego czy duchowego. Chrześcijanin powinien być otwarty na każdego
człowieka i odnosić się do każdego z szacunkiem, doceniając jego godność i wartość. Wybór elity na
ucztę przez faryzeusza wiązał się z oczekiwanymi profitami, chwałą i uznaniem. Jezus proponuje inne
profity: życie wieczne. Dzielenie się z ubogimi, obdarowanie innych bezinteresownie jest
gromadzeniem skarbów w niebie. Ludzie z marginesu, bezdomni, potrzebujący są naszymi
nauczycielami i dobroczyńcami; uczą nas bezinteresownego dawania, miłości prawdziwej, nie
wykluczającej nikogo. Dzięki nim możemy czynić dobro. Tacy ludzie są skarbem na ziemi, a w
przyszłości naszymi orędownikami przed Bogiem. Czy znam swoje miejsce w relacji do Boga i w
życiu? Czy nie dążę do celu „po trupach’, nie licząc się z nikim i z niczym? Co sądzę o hierarchii
Jezusa? Z jakimi ludźmi najchętniej przebywam? Jakich wykluczam z moich relacji? Jak odnoszę się
do ludzi z marginesu? W jaki sposób wartościuję innych? Dlaczego jestem dobry? Jakimi
motywacjami kieruję się, dając innym siebie, swój czas, pieniądze, miłość? Czy podejmuję jakąś formę
solidarności z ludźmi ubogimi i potrzebującymi? (ks. Stanisław Biel SJ)

Liturgia słowa:
Niedziela (01.0): Syr 3,17-18.20.28-29 Ps 68 Hbr 12,18-19.22-24a Łk 14,1.7-14;
poniedziałek (02.09): 1Tes 4,13-18 Ps 96 Łk 4,16-30; wtorek (03.09): 1Tes 5,1-6.9-11 Ps 27 Łk 4,31-37;
środa (04.09): Kol 1,1-8 Ps 52 Łk 4,38-44; czwartek (05.09): Kol 1,9-14 Ps 98 Łk 5,1-11; piątek (06.09):
Kol 1,15-20 Ps 100 Łk 5,33-39; sobota (07.09): Kol 1,21-23 Ps 54 Łk 6,1-5.
W liturgii obchodzimy: we wtorek – wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora
Kościoła, w środę – błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli i Towarzyszek, w sobotę – św.
Melchiora Grodzieckiego, prezbitera i męczennika..
Intencje modlitewne – wrzesień:
Ogólna: Aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.
Diecezjalna intencja różańcowa: Za nauczycieli, wychowawców i katechetów – o odwagę i wierność
w przekazywaniu ewangelicznej prawdy.

Bądź przy mnie w każdy czas
Rozpoczynamy nowy rok szkolny; wychowawcy, nauczyciele, księża, siostry zakonne, katecheci –
na nowo podejmują obowiązki, choć znane i w wielu przypadkach owładnięte rutyną – zawsze nowe.
Dla ogromnej grupy uczniów każdy kolejny etap edukacyjnych stopni także jest nowy. Budzi nadzieje
na nowe przyjaźnie, nieznanych lub bardziej wyrozumiałych nauczycieli, interesujące zadania, może
nawet wyzwania, dodatkowe zajęcia. Powrót do szkoły to także obawy – co przyniesie nowy rok
szkolny, czy uda się podołać pokładanym w nas nadziejom, czy damy radę zmierzyć się z jakąś nową
rzeczywistością. I powtarzane wciąż postanowienia, bo przecież rozpoczynamy nowy etap, otwieramy
drzwi, dokonujemy pierwszego zapisu na czystej kartce: „Od września będę systematycznie
pracować”, „Postanowię, co chcę robić w dorosłym życiu”, „Poprawię swój kontakt z uczniami”, „Nie
poddam się wyścigowi szczurów”, „Podejmę dodatkowe zajęcia”, „Zrobię coś bezinteresownie”.
Pojawiają się pytania, a między nimi to, które niemal spędza sen z oczu: „Co zrobić, by ten rok
szkolny był dobry?”. Zwyczajnie – dobry. Co zrobić od razu, nie tylko i dopiero w chwili zagrożenia
czy trwogi.
1 września sprzyja refleksjom. Bo to przecież, poza początkiem roku szkolnego, rocznica wybuchu
II wojny światowej, przypominamy więc dramat wydarzeń z 1939 r., ofiarność ludzi, na nowo
odczytujemy słowa: pokój, patriotyzm, Bóg, Honor, Ojczyzna… 1 września to także dzień, w którym
oddajemy cześć Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Pokoju. Może najpierw przez Jej ręce
spróbujmy prosić Boga, by otoczył nas szczególną opieką w tym czasie, by nieustannie pomagał nam i
naszym bliskim w rozwiązywaniu problemów, konfliktów, które powstaną w naszych środowiskach –
rodzinach, domach, szkołach, parafiach, także w Ojczyźnie. Zdecydujmy powierzyć się opiece tych,
którzy najlepiej znają nasze wątpliwości i pragnienia. Złożyć na ich barki ciężar swoich trosk i pytań,
bo przecież o własnych siłach nie jesteśmy w stanie go udźwignąć. Nawet jeśli podpieramy się
najnowszymi technikami i pomocami naukowymi. Szczególnie w szkole, bo prócz nauki i problemów
z nią związanych spotka nas codzienność. Życie, które z pewnością nie pozwoli skupić się jedynie na
nauce, pracy czy posłudze. Odważmy się zaufać Bogu od nowa.. (niedziela.pl)

Cnota wierności
Dzisiejsza data, ale również kazanie z przeżywanego w tym tygodniu odpustu zwraca naszą uwagę
na cnotę wierności. Te kilka myśli, które pochodzą z nauczania Jana Pawła II niech będę
przypomnieniem i uzupełnieniem tego, co usłyszeliśmy podczas poniedziałkowej sumy.
Wierność jest jednym z najważniejszych znaków miłości, jest siłą duchową zwyciężającą czas i
różne przeszkody. W relacjach międzyosobowych wyraża się w stałej gotowości bycia przy drugim
(wierność małżeńska, wierności w przyjaźni). Zyskuje szczególny charakter, kiedy przybiera postać
przyrzeczenia, ślubu lub przysięgi. Dla chrześcijan wierność jest jednym z owoców Ducha Świętego.
Jest uczestnictwem w wiecznej i nieodwołalnej miłości Boga oraz w paschalnym zwycięstwie
Chrystusa. Fundamentem takiej wierności jest dar miłości. Dlatego Jezus mówi: Wytrwajcie w
miłości mojej (J 15,3). W świecie współczesnym dość często odrzuca się wierność, traktując ją jako
zniewolenie lub też uznając ją wręcz za niemożliwą w życiu człowieka. Niektóre nurty filozoficzne
wysuwają liczne argumenty przeciwko wyborom nieodwołalnym, a więc i przeciw wierności.

Wierny jest najpierw Bóg. W ciągu dziejów zbawienia przedstawia się On jako Bóg miłosierny,
litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność. Jego wierność – jak mówi Psalmista – trwa z
pokolenia na pokolenie. Poprzez przymierze, które było darem i łaską dla Izraela, Bóg zobowiązywał
się do jego wypełniania. Wierność ze strony Boga – odczytywana w kontekście przymierza – jest więc
wierność sobie samemu. Widać to przede wszystkim w często używanym wyrażeniu hesed we′emet
(łaska i wierność). Wierność Stwórcy i Ojca wobec ludzi, stworzonych na Jego obraz i „od początku”
wybranych do łaski i chwały, najgłębiej odsłania się w ofierze Jego Syna. Ponieważ Bóg jest wierny,
do wierności są wezwani także członkowie Jego ludu. Ma to być wierność samemu Bogu, ale także
wierność Kościołowi, wierność innym, wierność samemu sobie, a nawet wierność pewnym sprawom,
ideałom, choć ta ostatnia także zwraca się ostatecznie do osoby.
Wierność ma manifestować się na wielu płaszczyznach ludzkiego życia: życia małżeńskiego,
powołania kapłańskiego, życia konsekrowanego, w dziedzinie pracy. Na wszystkich tych
płaszczyznach dysponuje ona człowieka do ciągłego dawania siebie, do wytrwałego trwania przy
prawdzie, do pamięci o drugim, o jego sprawach. Papież nie pozostawia złudzeń mówiąc, że wierność
jest wysiłkiem, ale jest ona także formą i sprawdzianem prawdziwej miłości. Poza wiernością
„osobową” Papież mówi również o pewnego rodzaju wierności „rzeczowej”: swojej ojczyźnie, swemu
narodowi, kulturze narodowej, również wierność nauce, tradycji, instytucjom. Jednak i ta wierność w
gruncie rzeczy odnosi się do osoby. Służy ona kształtowaniu własnego „ja”, ma wymiar społeczny, a
ostatecznie określa postawę wobec Stwórcy.
Jan Paweł II ukazuje liczne wzory wierności. Wiele przykładów znajdziemy i w Starym i Nowym
Testamencie. Wzorem wierności dla Kościoła i dla każdego chrześcijanina jest Maryja. Jednakże
najpełniejszym urzeczywistnieniem wierności jest Chrystus, a wstrząsającym jej dowodem jest Jego
śmierć na krzyżu. (centrumjp2.pl)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.30 będziemy modlić się w intencjach dziękczynnych za tegoroczne
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zbiory i o Boże błogosławieństwo dla pracy rolników.
Dzisiaj zmiany tajemnic różańcowych, wyjątkowo po Mszy św. popołudniowej. Msza św. bez
kazania o 16.00 i około 16.30 nabożeństwo ze zmianami tajemnic. Zapraszamy wszystkich.
Jurto rozpoczęcie nowego roku szkolnego. U nas Msza św. o godz. 9.00 dla młodzieży Zespołu
Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych. Zapraszamy młodzież, nauczycieli i
rodziców. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej w kościele św.
Wawrzyńca o godz. 8.00.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 i możliwość spowiedzi przed
pierwszym piątkiem, także dla tych spośród dzieci i młodzieży, którzy nie skorzystali jeszcze ze
spowiedzi z okazji rozpoczęcia roku szkolnego.
W Pierwszy Piątek spowiedź rano przed Mszą św. i wieczorem od 17.00. Wyjazd do chorych po
godzinie 8.00.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji rejonów III. i IV.
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na
godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. Lwowskiej nry nieparzyste od ronda do torów.
W najbliższy piątek rozpoczynają się spotkania dla dzieci i młodzieży we wspólnocie Oazowej
działającej przy naszej parafii. Prosimy rodziców aby zachęcili i przypominali o piątkowych
spotkaniach. Zapraszamy dzieci i młodzież od klasy czwartej w każdy piątek na wieczorną Mszę
świętą a po niej na spotkanie w Domu Parafialnym.
Jak co roku, w naszej parafii jest organizowany kurs przedmałżeński. Pierwsze spotkanie odbędzie
się 6 września (piątek) po wieczornej Mszy Świętej w sali budynku parafialnego. Zapraszamy
wszystkich chętnych do udziału w kursie.

Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła w całym
miesiącu sierpniu. W tych pracach i zbiórkach na kwiaty wzięli udział:
W sobotę 3 VIII: Janina i Marcin SOBEJKO, Stanisława LISOWSKA, Anna i Wacław TROJNAR, Łucja
SZYNGIERA, Krzysztof, Ewa, Mateusz, Zofia i Julia INDRA, Wanda BUCZKOWSKA, Grażyna
BECHOT, Anna TORBA, Agnieszka MICHAŁKO, Agata MUSZAK, Barbara ŚWIERSZCZYK,
Bogumiła GŁUŚ, Janina LEJA, Małgorzata SANDECKA, Marta GĄSKA .
W sobotę 10 VIII: Irena SUCHODOLSKA, Marzena SMOLIŃSKA, Mieczysław WOŹNY, Daria
DEMSKA, Anna OLSZAŃSKA, Maria POPIEL, Anna MAGNOWSKA, Aurelia POPIEL, Helena
TURKO, Maria TOMASZEWSKA.
W sobotę 17 VIII: Krystyna ROŻAK, Krystyna SOBEJKO, Leszek i Anna KARKOWSCY, Wiktor
SKOWRONEK, Andrzej KOWALCZYK, Kacper i Patryk PELCZARSKI, Miriam ŁAKOMSKA,
Stanisław i Małgorzata JAROSZ.
W sobotę 24 VIII: Joanna MAZIARZ, Aneta KOSZTYŁA-ZUBRZYCKA, Bogusława CHMIEL, Irena
DĄBROWSKA, Zofia ZNOJKO, Ewa PURCHA.
W sobotę 31 VIII: Janina SZYLAR, Maria KUBAS, Andrzej, Agnieszka i Natalia GOLBA, Edward
PUKAS, Jakub PUKAS, Ala SUCHY, Justyna i Anna GOŁDY.

INTENCJE MSZY ŚW. 01/09/2019 - 08/09/2019
02/09/2019 Poniedziałek
06:30 Za + KAZIMIERZA Kubas
18:00 W intencji Panu Bogu wiadomej przez wstawiennictwo św. Antoniego
18:00 Za ks. CZESŁAWA o Boże bł. i opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski (od Przyj. Domu)
03/09/2019 Wtorek
06:30 Za + KAZIMIERZA Kubas
18:00 Za Ks. KRZYSZTOFA o Boże bł. i opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski (od Przyj. Domu);
18:00 Za + ADAMA Muszaka
04/09/2019 Środa
06:30 Za + KAZIMIERZA Kubas
18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 78 rocz. urodzin, z prośbą o Boże błog. dla MARII
18:00 Za + ANNĘ
18:00 Za + JANINĘ, WŁADYSŁAWA i JADWIGĘ
05/09/2019 Czwartek
06:30 Za + KAZIMIERZA Kubas
18:00 Za + BOGDANA Jacek (od rodziny Kowałyk);
18:00 Za + STEFANA
18:00 Za + MARIĘ Marek (od pracowników PKP Cargo)
06/09/2019 Piątek
06:30 Za + KAZIMIERZA Kubas;
06:30 Za + WŁADYSŁAWA
18:00 Za + ANNĘ i STANISŁAWA
07/09/2019 Sobota
06:30 Za + KAZIMIERZA Kubas
18:00 Za ANNĘ i DARIUSZA w 28 rocz. sakramentu małżęństwa z prośbą o Boże błog. i opiekę
Matki Bożej
18:00 W intencji MAI o Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
18:00 Za + MARIĘ Marek (od pracwoników PKP Cargo)
08/09/2019 XXIII Niedziela Zwykła
08:00 O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla MARTY i ADAMA oraz dzieci w 10 rocz. sakr. małż.
10:00 Za Parafian;
10:00 Za + KAZIMIERZA Kubas;
11:30 Za rejon III i IV
16:00 Dziękczynna za 80 lat życia MARII z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

