W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 248 – 30 sierpnia 2020r. – XXII Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mt 16,21-27)
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się
do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów
oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia
zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu
wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na
Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi
zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Wtedy Jezus rzekł do swoich
uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie
krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto
straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie
człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da
człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale
Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego
postępowania».
Rozważanie:
Jezus oznajmia apostołom, że wyrusza do Jerozolimy, gdzie umrze, ale potem
zmartwychwstanie. Podaje tę zaskakującą informację w sposób bardzo bezpośredni.
Uczniom trudno jest przyjąć te słowa. Kiedy ty miałeś wrażenie, że nie jesteś w stanie
przyjąć Bożej woli. Jakie odczucia ci wtedy towarzyszyły? Reakcja Piotra wydaje się
naturalna. Nie godził się, by Syn Boga miał zostać zabity. Nie chciał zwracać Jezusowi
uwagi przy wszystkich, więc wziął Go na bok. Wydaje się to bardzo rozsądne. A jednak
w mocnych słowach został napomniany przez Jezusa. Jak ty reagujesz na słowa Ewangelii,
słowa kazań, które są dla ciebie wymagające, dotykają boleśnie duchowych ran? Co wtedy
robisz? Przeżyj to spotkanie Jezusa i Piotra. Jakbyś się czuł, co działoby się w twoim sercu,
gdybyś musiał powiedzieć swoim najbliższym o czymś bardzo ważnym, czego mogliby
nie zrozumieć? Jaki byłyby twoje emocje, gdyby okazało się, że to, co wydawało ci się
słuszne, nagle okazuje się błędne? Proś o odwagę słuchania Słowa Bożego. Proś o czyste
serce i wiarę w to, że nawet słowo, które napomina i wstrząsa sumieniem, jest dla twojego
dobra i zbawienia. (modlitwawdrodze.pl)
                            

Liturgia słowa:
Niedziela (30.08): Jr 20,7-9 Ps 63 Rz 12,1-2 Mt 16,21-27; poniedziałek (31.08):
1Kor 2,1-5 Ps 119 Łk 4,16-30; wtorek (01.09): 1Kor 2,10b-16 Ps 145 Łk 4,31-37;
środa (02.09): 1Kor 3,1-9 Ps 33 Łk 4,38-44; czwartek (03.09): 1Kor 3,18-23 Ps 24
Łk 5,1-11; piątek (04.09): 1Kor 4,1-5 Ps 37 Łk 5,33-39; sobota (05.09): 1 Kor 4,6-15
Ps 145 Łk 6,1-5.
W liturgii obchodzimy: w czwartek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła, w piątek – błogosławionych dziewic i męczennic Marii Stelli
i Towarzyszek.

Intencje modlitewne – wrzesień: Ogólna: Módlmy się, aby zasoby planety nie były
rabowane, ale dzielone w sposób uczciwy i z poszanowaniem.
Diecezjalna – różańcowa: O błogosławieństwo Boże dla nauczycieli, katechetów,
wychowawców, rodziców, dzieci i młodzieży.
                            

Jasnogórska Pani, Tyś naszą Hetmanką

(kazanie odpustowe)

Stare opowiadanie mówi, że gdy Czesi zajęli Kraków wraz z wielką częścią Polski,
Władysław Łokietek ukląkł przed obrazem Matki Bożej i z wielkim przejęciem się modlił:
„Pokaż, żeś jest Matką, żeś opiekunką”. Władysław miał usłyszeć wtedy głos Maryi:
„Powstań, ufaj, zwyciężysz”. Powstał pełen otuchy. Pokonał wrogów i zdobył koronę
królewską. Ile razy naród polski z ufnością i pokorą wołał: „Pokaż, żeś jest Matką", tyle
razy zwyciężał.
Tak było pod Grunwaldem w 1410 roku, gdy całe wojsko, wraz z Władysławem Jagiełłą,
odśpiewało przed bitwą pieśń „Bogurodzica Dziewica”. Było tak również pod
Beresteczkiem w 1651 roku, gdy w noc przed zwycięską bitwą z Kozakami i Tatarami Jan
Kazimierz długo modlił się przed obrazem Matki Bożej. A po walce ukląkł i podziękował
Maryi za pomoc w chwilach zagrożenia, nazywając Ją Hetmanką Narodu. Wielkim
wsparciem okazała się Maryja w 1655 roku podczas obrony Jasnej Góry. Gdy sytuacja
wydawała się beznadziejna, z pomocą przyszła Matka Boża. Paulini odprawiali procesję
z Najświętszym Sakramentem, powierzając jasnogórski klasztor Matce Bożej. Ojciec
Augustyn Kordecki, który stał na straży klasztoru, do końca zaufał Maryi i wierzył w Jej
opiekę i zwycięstwo nad Szwedami. I tu w wyjściu z opresji pomogła Maryja. Szwedom,
jak sami twierdzili, ukazywała się kobieta, która przechadzała się po murach, innym razem
trzymała w ręku miecz. Jej widok wzbudzał ogromny lęk Szwedów. Gdy wojska wrogów
przystępowały do ostrzału wtedy ta postać otaczała całą Jasną Górę gęstą mgłą.
Twierdzono również, że dowódcom Szwedów ukazała się
niewiasta o boskim obliczu, która nakazała zostawienie
klasztoru w spokoju. W podziękowaniu za cudowne ocalenie
król Jan Kazimierz powierzył koronę polską Maryi. A w
złożonych przed Jej wizerunkiem we Lwowie ślubach ogłosił
Najświętszą Maryję Pannę Królową Polski.
Podobnie było podczas odsieczy Wiednia, z Cudem nad
Wisłą, którego setną rocznicę w tym roku obchodzimy... Nie
sposób wymienić wszystkich wydarzeń z historii naszego
narodu, w których Maryja była pomocą, opiekunką, Hetmanką
Narodu. Nigdy nie możemy zapomnieć, jak wielkie owoce w historii Polski przyniosło
zawierzenie naszych przodków Tej, którą w pieśni wychwalamy jako Hetmankę Narodu,
Królową i najlepszą Matkę. Dlatego co roku kilka milionów Polaków udaje się na
pielgrzymkę do Częstochowy. Udają się tam ponieważ wierzą, że za pośrednictwem Maryi
doświadczą w tym miejscu szczególnej łaski. Ufają w to, że jak Bóg za pośrednictwem
Maryi działał w historii naszego narodu, tak działa i teraz w życiu każdego kto do niej się
ucieka i jej wstawiennictwa przyzywa.
W życiu pani Janiny Lach z Łodzi tak właśnie się stało. Od dziesięciu lat poruszała się
o kulach, chorowała na stwardnienie rozsiane. Pewnej nocy o czwartej nad ranem miała
sen. Ujrzała obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Następnie usłyszała głos: „Przybądź
do mnie na Jasną Górę”. Zabrała więc córkę i pojechała. Była niedziela. Po Mszy o godz.

11, stojąc przed obrazem Maryi usłyszała: „Chodź do mnie, chodź…”. I poszła, bez kul, na
własnych nogach. Dzięki wstawiennictwu Matki Bożej Bóg ją uzdrowił, przywrócił jej
władzę w nogach. Ten cud poświadczony jest świadectwami świadków, w tym siostry
zakonnej, która stała obok. Na Jasnej Górze znajduje się także dokumentacja medyczna,
która nie pozostawia żadnych wątpliwości — pani Janina została uzdrowiona
z nieuleczalnej choroby. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość Matki Bożej
Częstochowskiej przypomina nam o potędze modlitwy wstawienniczej Maryi. Dlatego
przychodzimy do Kościoła, aby wyrazić Jezusowi naszą wdzięczność za Matkę, która
nieustannie za nami się modli. Trwamy na modlitwie, prosząc Matkę Bożą, aby wstawiała
się za nami u Boga.
Zauważmy, że z objawień maryjnych zawsze przebija troska o człowieka, o jego
zbawienie, o uchronienie przed wiecznym potępieniem. Troska, która wskazuje, jak Maryi
zależy na każdym człowieku, który został odkupiony drogocenną krwią Chrystusa. Troska,
która dostrzega każdego bez wyjątku z jego najmniejszymi potrzebami. Niech za Jej
pośrednictwem, w życiu naszym i naszych bliskich dokona się ta cudowna przemiana;
przemiana tego, co słabe i małowartościowe, w to, co ma wielką wartość przed Bogiem.
Idźmy za radą św. Bernarda z Clairvaux: „W niebezpieczeństwach, w utrapieniach,
w wątpliwościach myśl o Maryi, wzywaj Maryję. Idąc za Nią, nie zejdziesz na manowce;
wzywając Ją, nie popadniesz w rozpacz; mając Ją w myślach, nie pobłądzisz”.
Amen. (ks. Stanisław Świder)
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. We wtorek rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W Zespole Szkół
Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych spotkania z uczniami
rozpoczynać się będą w różnych godzinach dla poszczególnych klas, dlatego
zapraszamy naszą młodzież z tej szkoły, jak również rodziców i nauczycieli, na
Mszę św. wieczorną o godz. 18.00.
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego dla Szkoły Podstawowej w kościele
św. Wawrzyńca będzie o godz. 16.00.
2. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
3. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 i możliwość
spowiedzi przed pierwszym piątkiem, szczególnie dla dzieci i młodzieży, z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego.
4. W Pierwszy Piątek spowiedź rano przed Mszą św. i wieczorem od 17.00. Nadal
nie pójdziemy z Komunią św. do chorych. Jeżeli jednak byłaby pilna potrzeba
posługi sakramentalnej dla któregoś z chorych, prosimy o poinformowanie o tym
przed Pierwszym Piątkiem.
5. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji
rejonów I i II. Na tej Mszy św. będziemy także dziękować Panu Bogu za
tegoroczne zbiory.
Będzie to również I niedziela miesiąca. Nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30.
Zmiany tajemnic - tak jak w ostatnich miesiącach.
6. Serdecznie dziękujemy za prace przy sprzątaniu kościoła. Prosimy do sprzątania
w SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. Kolejowej i
Skołoszowa.

Serdecznie dziękujemy naszym parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego
kościoła w całym miesiącu sierpniu. W tych pracach oraz zbiórkach na kwiaty i
inwestycje kościelne udział wzięli:
W sobotę 1 VIII: Anna i Kacper MAGNOWSCY, Paweł SUCHODOLSKI, Maria
POPIEL, Stefania TURKO, Joanna i Daria DEMSKA, Anna OLSZAŃSKA, Aurelia
POPIEL, Marzena SMOLIŃSKA, Maria TOMASZEWSKA.
W sobotę 8 VIII: Krystyna ROŻAK, Stanisław JAROSZ, Krystyna SOBEJKO, Maria
CZEREPAK, Anna i Leszek KARASOWSCY, Małgorzata i Stanisław JAROSZ, Irena
PELCZARSKA, Miriam i Miłosz ŁAKOMSCY, Magdalena LISOWSKA, Wiktor
SKOWRONEK, Lesława PIZIURNA, Elżbieta PIECHACZEK, Sylwia SŁAWIŃSKA.
W piątek 14 VIII: Dorota PODGÓRSKA, Bogusława, Katarzyna i Magdalena CHMIEL,
Liliana WYSOCZAŃSKA, Joanna MAZIARZ, Janina HIRNY, Jolanta DZIEŃ, Barbara
WRÓBEL, Jadwiga i Justyna KOPEĆ, Janina WOJTOWICZ, Wioletta BYLEBYŁ.
W sobotę 22 VIII: Agnieszka, Andrzej i Natalia GOLBA, Irena, Edward i Jakub PUKAS,
Ala SUCHA, Małgorzata i Sandra SAS, Regina i Andrzej ŁOZIŃSCY, Mariusz GOŁDY.
W sobotę 29 VIII: Anna JANUSZ, Maria KUCHTA, Adam CHOMA, Beata i Jerzy MIL,
Maria KOZIOŁ, Maria SŁABAK, Dorota NIETRZEBA.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 30/08/2020 - 06/09/2020
31/08/2020 Poniedziałek
06:30 Za + ANIELĘ Figlarską (od Zakładu drobiarskiego Matyja - Jarosław)
18:00 Dziękczynna w rocznicę ślubu BEATY i JERZEGO; 18:00 W intecnji ks. PAWŁA
o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego (od kościelnego i organisty)
01/09/2020 Wtorek
06:30 Za + JANA Sopel (od syna i synowej)
18:00 Za + MARIĘ Marek;
18:00 Za + MARIĘ i MICHAŁA Jaremko
02/09/2020 Środa
06:30 Za + ALEKSANDRĘ Karaś (od sąsiadów z bloku nr. 5 klatka I)
18:00 W intencji BEATY w 50 rocz. urodzin;
18:00 Za + MARIĘ Marek
03/09/2020 Czwartek
06:30 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od rodziny Buczkowskich)
18:00 Dziękczynna za 16 lat sakramentu małżeństwa SYLWII i MARIUSZA z prośbą o
Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata;
18:00 Za + MARIĘ Marek
04/09/2020 Piątek
06:30 Za + LESŁAWA Jasińskiego (od rodziny Krzyżanowskich)
06:30 Za + ALDONĘ Ciesielka (od Teresy);
18:00 Za + MARIĘ Marek
05/09/2020 Sobota
06:30 Za + ANIELĘ Figlarską (od rodziny Zabawów)
18:00 Za zmarłych z rodziny BLAJER i NIEBYLSKICH; 18:00 Za + MARIĘ Marek
06/09/2020 XXIII Niedziela Zwykła
08:00 Za + MICHAŁA, JOANNĘ, PIOTRA, JULIANA i zmarłych z rodziny
10:00 Za + MARIĘ Marek;
11:30 Za rejon I i II;
16:00 Za Parafian
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

