W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 247 – 23 sierpnia 2020r. – XXI Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mt 16,13-20)
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych
uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni
odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze
inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał
ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon
Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony
jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec
mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na
tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom,
aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.
Rozważanie:
Na samym początku Jezus pyta swoich uczniów o to, za kogo uważają Go ludzie.
Apostołowie udzielają wielu odpowiedzi – to znaczy, że słyszeli wiele opinii o Chrystusie.
Później słyszymy jednak, że ich zdanie jest inne niż wszystkich ludzi wokół. A jak jest
z tobą? Jaki wpływ na twoje zdanie o Jezusie ma to, co mówią i myślą o Nim inni? Jezus
zadaje uczniom drugie, ważniejsze pytanie: „Za kogo wy Mnie uważacie?”. Pan chce znać
ich własne zdanie na Jego temat. O to samo Chrystus pyta dzisiaj ciebie. Zastanów się,
kim jest dla ciebie Jezus? Czy jesteś zadowolony z waszej relacji, czy może chciałbyś, aby
był On dla ciebie kimś więcej? Kiedy Piotr nazywa Jezusa Mesjaszem, Pan odpowiada, że
objawił mu to Ojciec. Chrystus wyraźnie zaznacza więc, że całą prawdę o Nim może
powiedzieć nam jedynie Bóg. Dziś Bóg mówi także do ciebie poprzez tę Ewangelię.
Słuchając jej jeszcze raz, zastanów się, co mówi ci ona o Jezusie. Czy jest to podobne do
tego, co ty sam o Nim myślisz? (modlitwawdrodze.pl)
                            

Liturgia słowa:
Niedziela (23.08): Iz 22,19-23 Ps 138 Rz 11,33-36 Mt 16,13-20; poniedziałek (24.08):
Ap 21,9b-14 Ps 145 J 1,45-51; wtorek (25.08): 2Tes 2,1-3a.14-17 Ps 96 Mt 23,23-26;
środa (26.08): Prz 8,22-35 Ps 48 Ga 4,4-7 J 2,1-11; czwartek (27.08): 1Kor 1,1-9 Ps 145
Mt 24,42-51; piątek (28.08): 1Kor 1,17-25 Ps 33 Mt 25,1-13; sobota (29.08): Jr 1,17-19
Ps 71 Mk 6,17-29.
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek święto św. Bartłomieja Apostoła, we wtorek wspomnienie św. Ludwika
oraz św. Józefa Kalasantego, prezbitera, w środę uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej, dzień odpustu parafialnego, w czwartek wspomnienie św. Moniki, w
piątek – św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, w sobotę wspomnienie Męczeństwa
św. Jana Chrzciciela.
                            

Matko Boska Częstochowska, ubrana perłami,
Cała w złocie i brylantach modli się z nami...
O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie,
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy.
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego, cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami.
(Jan Lechoń)

                            

Kościół potrzebuje Matki!
„Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, nie może istnieć bez Maryi, jak nie mógł bez Niej
istnieć Jezus i Jego fizyczne Ciało. Nie może bez Niej żyć i działać, jak nie mógł bez Niej
żyć i działać Chrystus.” Dzieje Kościoła znaczone są stopniowym odkrywaniem prawd
zbawienia. Sobór Watykański II przypomniał, że Kościół jest przede wszystkim żyjącym
w świecie Chrystusem. Nie zawsze prawda ta była oczywista. Mówił o tym Prymas Stefan
Wyszyński: „Gdy uczyłem się katechizmu w moim rodzinnym miasteczku [Andrzejewie]
największą dla mnie udręką było nauczyć się definicji Kościoła. Pamiętam ją do dziś dnia.
Ale nie powiedziano mi, że w Kościele jest przede wszystkim Chrystus. A konstytucja
o Kościele [Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium] mówi nam przede
wszystkim o tym, że Kościół to Chrystus żyjący, przebijający się przez strukturę Kościoła
do dusz ludzkich. Wydobycie Chrystusa z definicji Kościoła i ustawienie Go na czele ma
rewelacyjne znaczenie”.
Skoro więc Kościół to żyjący na ziemi Chrystus, nie może w nim zabraknąć Matki.
„Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, nie może istnieć bez Maryi, jak nie mógł bez Niej
istnieć Jezus i Jego fizyczne Ciało. Nie może bez Niej żyć i działać, jak nie mógł bez Niej
żyć i działać Chrystus. Jest tak samo potrzebna i konieczna Kościołowi, jak była potrzebna
Chrystusowi, bo przecież Kościół jest tym samym, idącym przez wieki Chrystusem,
a Chrystus potrzebuje Maryi, potrzebuje wciąż Matki”.
Sobór Watykański II, ukazując Chrystusa jako istotę życia Kościoła, wydobył też
prawdę o Maryi jako Matce Kościoła. Ogłosił ją Ojciec święty Paweł VI na zakończenie
III sesji soborowej, 21 listopada 1964 roku. Prymas Tysiąclecia mówił: „Byłoby wielkim
błędem, gdybyśmy chcieli przeprowadzić rozwód – w Kościele zostaje tylko Chrystus, a
Maryja odchodzi do historii. Nie, Ona jest zawsze, jest i dzisiaj”.
Maryja towarzysząc Synowi podczas Jego ziemskiego życia nie była sama. Pod krzyżem
stała razem z niewiastami. I obecnie potrzebuje naszego współdziałania w dziele głoszenia
Chrystusa żyjącego w Kościele. „Nie wystarczy przyjść do kościoła w niedzielę i święto,
pomodlić się i wrócić do swoich spraw, a o resztę niech się troszczy ksiądz w parafii czy
biskup w diecezji. O Kościół Chrystusowy, Jego rozwój i dzieje, mamy troszczyć się
wszyscy, bo wszyscy jesteśmy członkami Kościoła. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
jego losy! Mamy wiernie trwać przy nim, nawet w trudnych sytuacjach, jak trwała pod

krzyżem Matka Jezusa, która nie zwątpiła, nie odeszła, aż doczekała się zmartwychwstania
Syna. I my mamy tak czynić. Nie możemy zrażać się trudnościami i przeciwnościami. Nie
możemy ulegać zastraszeniu. Przychodzi krzyż, próba – i już nas nie ma. Niech inni
odpowiadają za Kościół, nie ja! W doli czy niedoli musimy być przy Chrystusie żyjącym w
Kościele”.
Dzisiaj tak często Kościół jest piętnowany, oskarżany z powodu słabości kapłanów,
którzy mu służą. A skąd przychodzą ci kapłani? Z naszych rodzin. Zamiast się gorszyć
i mnożyć oskarżenia, trzeba ogarnąć ich modlitwą, wspierać, osłaniać, jak Kościół nas
podnosi, wspiera, rozgrzesza. Kardynał Wyszyński mówił: „to Chrystus na mnie patrzy
oczyma Kościoła. On do mnie przemawia, leczy, ciągle mnie szuka i nieustannie mnie
upomina. On prostuje moje ścieżki. I nie zraża się mną! Ciągle liczy na mnie, ogląda się
na mnie, zatrzymuje się, gdy nie mogę za Nim nadążyć i zachęca mnie: No chodź, chodź…,
nie opuszczę cię, nie zostawię cię samego. Jestem przy tobie, jestem dla ciebie, jestem w
tobie. Jestem tobą, bo ty jesteś Kościołem”.
Mamy dbać o Kościół, tak jak dbamy o własne ciało. Uczył kardynał Wyszyński: „Co
to znaczy? – To znaczy, że musimy mężnie i otwarcie przyznawać się do Kościoła, a
przynależność ta powinna być dla nas największym zaszczytem i radością. Musimy
poznawać Kościół, interesować się jego życiem i potrzebami, miłować go coraz więcej,
współcierpieć z jego cierpieniami, pomagać mu modlitwą, ofiarą i pracą. Maryja niech
będzie dla nas wzorem, jak mamy służyć Kościołowi. Wspierani przez Służebnicę Pańską
wiernie pomagajmy Chrystusowi żyjącemu w Kościele. Modlitwą i sercem ogarniajmy
sprawy Kościoła na całym świecie i w Ojczyźnie naszej”. (A. Rastawicka, W Maryi pomoc)
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W środę Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej. W naszej
parafii uroczystość odpustowa. Msze św. o
godz. 8.00, 11.00 i 18.00. Główna Msza
św. z kazaniem odpustowym będzie o
godz. 11.00. Zapraszamy wszystkich do
oddania czci Matce Bożej.
2. Serdecznie dziękujemy Parafianom za prace
przy sprzątaniu kościoła. Prosimy do tej
pracy w SOBOTĘ na godz. 8.00
mieszkańców domów
przy ul.
Lwowskiej nry parzyste od ronda do
torów.
3. Decyzją Ks. Biskupa z naszej Parafii, po
dwóch latach odchodzi Ks. Paweł. Zostaje
skierowany do Parafii pw. Przemienienia
Pańskiego w Sanoku. Dziękujemy Ks.
Pawłowi za piękną i ofiarną pracę duszpasterską i życzymy wielu łask
Bożych i darów Ducha Świętego na kolejne lata kapłańskiego posługiwania.

4. W miejsce Ks. Pawła, do naszej Parafii przychodzi Ks. Zbigniew
Kurko, który święcenia kapłańskie przyjął 16 lat temu. Zostaje
przeniesiony do nas z Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Białobrzegach. Modlimy się, aby Ks. Zbigniew mógł ofiarnie i owocnie
pełnić posługę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 24/08/2020 - 30/08/2020
24/08/2020 Poniedziałek
06:30 Za + ANIELĘ Figlarską (od Marii i Stanisława Chmurzcze z Wietlina Trzeciego)
18:00 Za + BOGDANA Jacek;
18:00 Za + JANA w 12 rocz. śmierci
25/08/2020 Wtorek
06:30 Za + FRANCISZKA Broszko (od siostry Eugenii z rodziną)
18:00 Za + BOGDANA Jacek;
18:00 Za + JERZEGO w 32 rocz. śmierci
26/08/2020 Środa
Uroczystość NMP Częstochowskiej
08:00 Za + IRENĘ i MIECZYSŁAWA Madaj
11:00 SUMA ODPUSTOWA za Parafian
18:00 Za + BOGDANA Jacek
27/08/2020 Czwartek
06:30 Za + LESŁAWA Jasińskiego (od sąsiadów)
18:00 Za + BOGDANA Jacek
18:00 Dziękczynna z okazji 60 rocznicy urodzin ANTONINY z prośbą o Boże błog.
łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
28/08/2020 Piątek
06:30 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla mieszkańców BLOKU NR. 15
(mieszkania od 1-20)
18:00 Za + BOGDANA Jacek
18:00 Dziękczynna z okazji 65 rocznicy urodzin EMILIANA z prośbą o Boże błog.
łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
29/08/2020 Sobota
06:30 Za + ROMANA Karkowskiego w 17 rocz. śmierci
18:00 Za + BOGDANA Jacek
18:00 O zdrowie i Boże błog. dary Ducha Świętego dla AUGUSTYNA
30/08/2020 XXII Niedziela Zwykła
08:00 Za + BOGDANA Jacek
10:00 Za Parafian
11:30 Za + IWONĘ Pikor (od wychowanków z 2005 roku)
16:00 Za + CZESŁAWĘ i ZDZISŁAWA
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

