W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 197 – 8 września 2019r. – XXIII Niedziela Zwykła
Ewangelia na niedzielę (Łk 14,25-33)
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś
przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i
dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem.
Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim
uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć”. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć
bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może
stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia
poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie
wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».
Rozważanie:
Jezus opowiada nam o dwu czynnościach, które wymagają kunsztu i wiedzy, ale jednocześnie
zwyczajowo okazują się bardziej kosztowne niż przewiduje się na początku. Każdy, kto budował,
urządzał lub remontował dom albo mieszkanie, wie doskonale, że mimo zgromadzonych materiałów i
funduszy, niemal zawsze okazuje się, że pojawi się jakiś nieoczekiwany problem. Tutaj rura jest za
stara, tam potrzeba położenia nowej szpachli, albo obliczenia niezbędnej ilości płyt gipsowokartonowych okazują się niedoszacowane. To, jak trudno przeprowadzić wyprawę wojenną, historia
pokazywała wielokrotnie. Ile razy niezwyciężone armie, dowodzone przez najlepszych na świecie
dowódców upadały pod ciosami małych i niepozornych jednostek wojskowych? Jak często niewielkie
oddziały stawiały niezłomny opór najeźdźcy posiadającego kilkukrotną przewagę? Planując operację
wojenną prócz wyszkolenia oddziałów trzeba brać pod uwagę ukształtowanie terenu, pogodę, morale,
a także porównać uzbrojenie i dostępne taktyki. W związku z tym nie wystarczy zabrać więcej
żołnierzy, ale trzeba także odpowiednio zaplanować strategię bitwy. Z tego powodu życie
chrześcijańskie wymaga ciągłej aktywności, nie wystarczy „odhaczać” kolejne obowiązki, ale trzeba
na bieżąco monitorować, co się dzieje naokoło, gdzie trzeba dokonać wzmocnienia, jak bronić się
przed niespodziewanymi wydarzeniami. Chrystus zatem mówi do wszystkich, którzy za Nim idą:
„wspaniale, że chcecie kroczyć moją drogą, ale pomyślcie, czy zdołacie tego dokonać”. Nie oznacza
to, że musimy sami zatroszczyć się o przetrwanie, ponieważ łaska Boża wspiera nas w każdej chwili,
ale musimy dawać maksimum wysiłku z naszej strony. Muszę być gotowy, by jak św. Paweł uznać
wszystko za śmieci dla zbliżania się do Chrystusa. Chcę jak on przeznaczyć wszystko, co mogę, byle
tylko Chrystus był głoszony. (slowodaje.net)
Liturgia słowa:
Niedziela (08.0): Mdr 9,13-18b Ps 90 Flm 9b-10.12-17 Łk 14,25-33; poniedziałek (09.09):
Kol 1,24-2,3 Ps 62 Łk 6,6-11; wtorek (10.09): Kol 2,6-15 Ps 145 Łk 6,12-19; środa (11.09):
Kol 3,1-11 Ps 145 Łk 6,20-26; czwartek (12.09): Kol 3,12-17 Ps 150 Łk 6,27-38; piątek (13.09):
1Tm 1,1-2.12-14 Ps 16 Łk 6,39-42; sobota (14.09): Lb 21,4b-9 Ps 78 Flp 2,6-11 J 3,13-17.
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera, w czwartek – wspomnienie
Najświętszego Imienia Maryi, w piątek – św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,
w sobotę – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

Podwyższenie Krzyża Świętego
14 września Kościół w sposób szczególny czci Chrystusowy Krzyż, narzędzie męczeństwa, ale
i hańby oraz pogardy w antycznym świecie. W 324 r. matka cesarza Konstantyna - Helena, wówczas
78-letnia już kobieta, wyrusza celem ekspiacji za uczynki syna do Ziemi Świętej. Ówczesny biskup
Jerozolimy - Makary - miał okazję rozmawiać z cesarzem o sytuacji, w jakiej znajdowały się święte
miejsca i nakłaniał go do podjęcia na tych terenach prac badawczych. Na miejscu dawnej Jerozolimy
po zburzeniu przez cesarza Hadriana w 135 r. Świątyni Jerozolimskiej powstała Aelia Capitolina.
W miejscu Świętego Grobu powstała świątynia Jowisza Kapitolińskiego. Autor Historii Kościoła
Euzebiusz z Cezarei mówi, iż po przybyciu na miejsce cesarzowa Helena kazała zwołać komisję, w
skład której weszli kapłani i archeologowie w celu zakreślenia dokładnego planu prac
wykopaliskowych. Szczęśliwie zachowane dokumenty w pewnej żydowskiej rodzinie pozwoliły na
ustalenie topografii Jerozolimy przed jej zburzeniem. Koszty robót nie grały roli - Konstantyn
dostarczył na te cele ogromne sumy pieniędzy. Po kilku tygodniach prac ukazał się wreszcie garb
Kalwarii i grota grobu Chrystusa. Wzruszenie ogarnęło wszystkich. W częściowo zasypanym rowie
odnaleziono trzy krzyże. Biskup Makary modlił się o możność poznania, na którym krzyżu Zbawiciel
dokonał żywota. Podobno przyniesiono umierającą niewiastę, którą dotknięto drzewem krzyża. Przy
trzecim dotknięciu kobieta wstała. Wiadomość dotarła do Konstantyna, który każe wybudować na
świętym miejscu bazylikę. 14 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie
miejscowemu biskupowi bazyliki, do której wniesiono relikwie Krzyża. Obecna Bazylika Grobu
Świętego wybudowana przez krzyżowców zajmuje miejsce trzech budowli wzniesionych przez
Helenę: kościoła na cześć Męki Pańskiej, na cześć Krzyża i Grobu Świętego. Znalezione drzewo
Krzyża Helena miała podzielić na trzy części: dla Rzymu, Jerozolimy i Konstantynopola. W tym
ostatnim miejscu cesarz Justynian Wielki wystawił świątynię Hagia Sophia, którą ukończono w roku
537 i do niej przeniesiono relikwię Krzyża Świętego. W Rzymie po śmierci matki cesarz wybudował
w pobliżu Lateranu, który ofiarował papieżowi Sylwestrowi, wspaniałą Bazylikę Krzyża Świętego z
Jerozolimy, w której spoczęło ciało cesarzowej. Umieszczono w niej cenną relikwię Krzyża Świętego.
Tu też przechowuje się tabliczkę drewnianą z napisami w greckim, hebrajskim i łacińskim zwaną
tytułem Krzyża, którą Piłat kazał umieścić nad głową Jezusa. Papież Lucjusz II w dwunastym stuleciu
stwierdził jej autentyczność swoją pieczęcią i umieścił w specjalnej skrzyni. W Jerozolimie 20 maja
614 r. perski władca Chosroes II zabrał relikwie Krzyża do Persji. Piętnaście lat później cesarz
bizantyjski Herakliusz pokonał Persów i odzyskał relikwię; bogato ubrany niosąc Krzyż chciał wejść
do bazyliki, ale coś powstrzymywało go przed wejściem do kościoła. Biskup Jerozolimy poradził mu
aby zdjął z siebie zbytkowne szaty i boso, odziany jak kroczący na Kalwarię Chrystus, wniósł
Relikwie do odbudowywanej po zniszczeniu bazyliki. Pamiątkę tego wydarzenia, które - można rzec iż było ponownym podwyższeniem Krzyża obchodzono corocznie 14 września. Kiedy w czasach
wypraw krzyżowych Jerozolima była w rękach krzyżowców zamkniętą wówczas Bramę Złotą
otwierano w dniu 14 września dla upamiętnienia momentu powrotu Krzyża do Jerozolimy.
Szczególną czcią cieszył się Krzyż w staropolskim Rzeszowie. W kościele Świętego Krzyża wisiał
krzyż, który wykonany w XVII wieku został następnie przeniesiony do Fary Dziś znajduje się na
zewnętrznej ścianie prezbiterium. Czasem Pana Jezusa z tego krucyfiksu zwą „Uśmiechniętym”, gdyż
podobno, kiedy przed laty pod tym krucyfiksem grał chłopiec zbierając środki na życie, w pewnym
momencie Ukrzyżowany uśmiechnął się do niego. Postać Ukrzyżowanego zwisa na wysoko
wyciągniętych ramionach, zaś głowa w cierniowej koronie opada na pierś. Z kolei w przedsionku
rzeszowskiej fary monumentalny krucyfiks jest od trzystu lat otaczany kultem. Przekazywane
świadectwa w rzeszowskich rodzinach mówią, że kiedy w 1831 r. w mieście wybuchła epidemia
cholery, ludzie garnęli się do tego krucyfiksu wypraszając wielorakie łaski. Dziś od ciągłego całowania
i dotykania nogi Pana Jezusa uległy wytarciu. (A. Bednarczyk)

Z różańcem pod krzyżem - inicjatywa modlitewna w Archidiecezji Przemyskiej
„Drodzy Bracia i Siostry, jako uczniowie Chrystusa jesteście wezwani do tego, ażeby czerpiąc siłę
z Jego Krzyża – przez słowo niosące nadzieję i przez przykład własnego życia dać ludziom w
dzisiejszym świecie pełnym zagrożeń i zamętu wyzwalającą odpowiedź i nadzieję. (Z nauczania Jana
Pawła II)
Wezwanie do sięgnięcia po różaniec, trwanie z Maryją przy Jezusowym krzyżu, niech stanie się dla
nas inspiracją do wzmożonej modlitwy wynagradzającej za grzechy zobojętnienia w wierze, niech
przyczyni się do budowania wzajemnej jedności i solidarności parafialnej i sąsiedzkiej oraz niech
będzie manifestacją wiary i świadectwem przemieniającym zatwardziałość zobojętniałych serc.
Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, zachęca wszystkich duszpasterzy, osoby życia
konsekrowanego oraz wszystkich wiernych do różańcowej modlitwy przy krzyżach i kapliczkach
na terenie wszystkich parafii Archidiecezji Przemyskiej. Wspólna modlitwa, w duchowej łączności
z całą Archidiecezją, odbędzie się w sobotę, 14 września 2019 r.
Do wspólnej modlitwy zapraszamy wszystkich wiernych, w szczególności wspólnoty dziecięce
i młodzieżowe. Apel o łączność modlitewną przekażmy również osobom chorym, cierpiącym,
przebywającym w różnych ośrodkach leczniczych i sanatoryjnych. Zachęcamy wszystkich, by
stosowne modlitwy przeżyli także w gronach rodzinnych, przy domowych lub przydrożnych
kapliczkach z wizerunkami krzyża.

Przewodnik liturgiczny po Mszy Świętej - Krzyż
“Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął, ale miał
życie wieczne.” Centrum naszej wiary to Chrystus, Syn Boży nam wydany w nasze ręce jako znak
miłości Ojca. Całe Jego życie jest wydaniem, nie tylko krzyż. Ale krzyż jest potwierdzeniem,
najważniejszym znakiem, podsumowaniem tego wydania się w ręce ludzi, jakim było Jego życie. To
wydanie, ofiarę uobecniamy w znakach sakramentalnych. Dlatego obok ołtarza lub na ołtarzu
powinien stać krzyż tak, byśmy jednym spojrzeniem obejmowali i krzyż, i ołtarz. Ma być to
przypomnienie, że w krzyżu znalazła dopełnienie ta ofiara miłości, którą uobecniamy w Eucharystii.
Przepisy liturgiczne mówią też, że powinien to być krzyż z pasyjką, czyli z postacią Jezusa
cierpiącego. Krzyż ma zwracać naszą uwagę, koncentrować nas na jednym, na tym zwieńczeniu
objawienia Bożej Miłości, zwieńczeniem takim, które bardzo trudno przyjąć. Gdy rozważamy może
nazbyt realistycznie mękę Jezusa, to możemy się zatrzymać na okrucieństwie ludzi, na cierpieniu
Jezusa, zapominając po co to w ogóle. To jest jakaś emanacja cierpienia - krzyż dla nas. Przez wieki
chrześcijanie nie wyobrażali sobie Chrystusa na krzyżu. Robili same krzyże, nawet ze złota,
wysadzane drogocennymi kamieniami, po to by pokazać - to jest cena zbawienia, to jest coś
kosztownego, to jest nasz skarb. Uciekano jednak od wyobrażeń, bo to było zbyt okrutne dla tych,
którzy mieli jeszcze w pamięci, może widzieli ludzi krzyżowanych. Widzieli jak to jest straszne. Choć
umieszczamy pasyjkę Jezusa, to jest ona o charakterze nie za bardzo dosłownym. Ma przypominać rolę
krzyża, a nie epatować cierpieniem. Rozważamy krzyż nieustannie, ale nie możemy zapomnieć o tym,
z czego krzyż wypływa. To nie jest znak okrucieństwa ludzi, ale znak Miłości Ojca. Jego związek z
ołtarzem wynika z faktu, że tu mamy tę samą miłość. Bóg Ojciec, który wydał siebie w swoim Synu,
ciągle nam Go daje. Jest On ciągle dla nas wydany w postaci chleba i wina jako Pokarm, który
przyjmujemy. (ks. dr Sławomir Sosnowski)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1.
2.
3.

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.
W piątek zapraszamy wszystkich parafian na NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.
W sobotę (14 września) Święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
Na ten dzień zaplanowane zostało bardzo ważne wydarzenie modlitewne: Polska pod Krzyżem,
które obejmuje całą Ojczyznę. Zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu. W naszym
kościele, po Mszy św. wieczornej, przejdziemy w procesji pod Krzyż na wspólną modlitwę w
wyznaczonych intencjach. Przynieśmy na to nabożeństwo świece.

Również w sobotę, w Archikatedrze Przemyskiej, obchodzony będzie jubileusz 150-lecia powstania
na ziemi polskiej Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Otrzymaliśmy zaproszenie do udziału w tej Uroczystości. Więcej informacji będzie na wtorkowym
spotkaniu i na plakacie w gablocie.
4. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji Rejonów V. i VI.
5. Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na
godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. Lwowskiej nry parzyste od ronda do torów.
6. Zapraszamy w tym tygodniu na spotkania, które rozpoczynają się udziałem we Mszy św.
wieczornej:
- W PONIEDZIAŁEK lektorów, ministrantów i kandydatów na ministrantów.
- We WTOREK Straż Honorową Najśw. Serca Pana Jezusa.
- W ŚRODĘ prosimy na spotkanie nauczycieli. Zapraszamy również nauczycieli pracujących poza
Radymnem. Spotkanie rozpoczniemy Mszą świętą a po niej adoracja w kaplicy Domu Parafialnego.
- W przyszłą NIEDZIELĘ zapraszamy wszystkich pielgrzymów na Jasną Górę, jak również
duchowych pielgrzymów grupy św. Józefa Sebastiana Pelczara na spotkanie popielgrzymkowe.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 wspólną Eucharystią; po Mszy św. ciąg dalszy w sali
budynku parafialnego.

INTENCJE MSZY ŚW. 08/09/2019 - 15/09/2019
09/09/2019 Poniedziałek
06:30 Za + BOGDANA Jacek (od rodziny Kowałyk); 18:00 Za + KAZIMIERZA Kubas
18:00 Za + DIONIZY Surmiak (od Krystyny Chudzik i Heleny Czech)
10/09/2019 Wtorek
06:30 Za + Ks. KAZIMIERZ Golenia
18:00 Za + KAZIMIERZA Kubas; 18:00 Za + ANNĘ Tomaszewską w 1 rocz. śmierci
11/09/2019 Środa
06:30 Za + ADAMA Muszak;
18:00 Za + KAZIMIERZA Kubas
18:00 Za + IRENĘ Skowronek (od wychowanków i rodziców III Gimnazjum Szkoły
Podstawowej w Urzejowicach)
12/09/2019 Czwartek
06:30 Za + BARBARĘ Surmiak (od sąsiadów)
18:00 Za + KAZIMIERZA Kubas; 18:00 Za + JANA, ZOFIĘ, EUGENIUSZA
18:00 Za + MARIĘ Marek (od pracwoników PKP Cargo)
13/09/2019 Piątek
06:30 Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego
18:00 Za + KAZIMIERZA Kubas; 18:00 Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego
18:00 Za + MARIĘ Marek (od pracowników PKP Cargo)
14/09/2019 Sobota
06:30 Za + RYSZARDA Kwiatkowskiego (od córki z rodziną)
18:00 Za JONANNĘ i PIOTRA w 6 rocz. sakr. małżeństwa o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
18:00 Za + KAZIMIERZA Kubas; 18:00 Za + JÓZEFA Zajączkowskiego
15/09/2019 XXIV Niedziela Zwykła
08:00 Za + KAZIMIERZA Burbeło w 19 rocz. śmierci
10:00 Za + ŁUCJĘ Sawa;
10:00 Za + KAZIMIERZA Kubas
11:30 Za rejon V i VI; 16:00 Za Parafian
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

