W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 249 – 6 września 2020r. – XXIII Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mt 18,15-20)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy
przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha,
pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze
jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech
świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś
Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie
związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej,
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie,
to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo
trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich».
Rozważanie:
Jeśli powierzchownie przeczytamy dzisiejszą Ewangelią, dojrzymy w niej tylko
szczegółowy opis obowiązującej w Kościoła formy napominania. Co więcej, gdy
napominany nie posłucha, żadnego z napomnień, ma być dla nas jak poganin i celnik.
Jezus nadaje przy tym członkom Kościoła władzę sądzenia (związania i
rozwiązywania w niebie). Dlaczego zatem zaraz po tym pojawiają się słowa, które
mają nas zapewnić, że wspólna i zgodna modlitwa będzie na pewno wysłuchana.
Może dlatego, że w naszym napominaniu innych za mało jest troski o napominaną
osobę? Może za dużo oburzenia, a za mało modlitwy za tych, którzy grzeszą? (D.E.)
                            

Liturgia słowa: Niedziela (06.09): Ez 33,7-9 Ps 95 Rz 13,8-10 Mt 18,15-20;
poniedziałek (07.09): 1Kor 5,1-8 Ps 5 Łk 6,6-11; wtorek (08.09): Mi 5,1-4a Ps 96
Mt 1,1-16.18-23; środa (09.09): 1Kor 7,25-31 Ps 45 Łk 6,20-26; czwartek (10.09):
1Kor 8,1b-7.10-13 Ps 139 Łk 6,27-38; piątek (11.09): 1Kor 9,16-19.22-27 Ps 84
Łk 6,39-42; sobota (12.09): 1Kor 10,14-22 Ps 116B Łk 6,43-49.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Melchiora Grodzieckiego,
prezbitera i męczennika, we wtorek Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny,
w środę wspomnienie św. Piotra Klawera, prezbitera, w sobotę wspomnienie
Najświętszego Imienia Maryi.
                            

Matki Bożej Siewnej
8 września wspominamy ze czcią i wdzięcznością narodziny Matki Bożej. Święto
to pobudza nas w szczególny sposób do dziękczynienia za ten wielki dar Bożej
Miłości. Rodzi się bowiem Ta, która - jak śpiewamy w jednej z pieśni maryjnych została „przed wiekami przejrzana i za Matkę wybrana, Jezusowi Chrystusowi
Niepokalana”. Kościół, ciesząc się Maryją, woła w dzień Jej święta słowami liturgii:

„Twoje narodzenie, Bogurodzico Dziewico, zwiastowało radość całemu światu; z
Ciebie się narodziło Słońce sprawiedliwości, Chrystus, który jest naszym Bogiem.
On uwolnił nas od potępienia i przywrócił nam łaskę. On zwyciężył śmierć i dał nam
życie wieczne”. Przeto Kościół nazywa Ją Gwiazdą Zaranną zwiastującą już bliski
wschód słońca, czyli spełnienie obietnicy. „Istotnie, tak jak gwiazda owa,
«jutrzenka», poprzedza wschód słońca, tak Maryja, od swego Niepokalanego
Poczęcia, poprzedziła przyjście Zbawiciela, wschód Słońca sprawiedliwości w
dziejach rodzaju ludzkiego”. Ewangelia nie mówi o narodzeniu Maryi. Gdy św.
Mateusz kończy rodowód Chrystusa słowami: „Jakub był ojcem Józefa, męża Maryi,
z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem”, wymienia Ją po raz pierwszy i od
razu ukazuje jako Matkę Zbawiciela. Boskie macierzyństwo było główną przyczyną
narodzenia się Maryi. Ona po to została stworzona, aby porodzić Jezusa Chrystusa.
Ewangelia nie wymienia też imion rodziców Maryi i miejsca Jej narodzenia. Braki
te uzupełniają pisma apokryficzne, które są przekazem wiary chrześcijan żyjących
w pierwszych wiekach. Wśród nich wyróżnia się Protoewangelia Jakuba, napisana
w połowie II wieku. Apokryf ten podaje imiona rodziców Maryi, którymi są Joachim
i Anna. Mówi o miejscu narodzenia i dzieciństwie Maryi, o oddaniu Jej przez
rodziców na dalsze wychowanie do świątyni. Istnieje wiele niejasności i rozbieżności
co do właściwej daty narodzin Matki Bożej. Jeżeli przyjmiemy, że Jezus narodził się
w pierwszym roku, to Maryja - między 20. a 16. rokiem przed narodzeniem
Chrystusa. Istnieje również wiele hipotez dotyczących miejsca Jej narodzin.
Wskazują one Setoris i Betlejem, trzecia hipoteza - tzw. zachodnia - wskazuje na
Nazaret, czwarta - wschodnia, powołująca się na św. Jana Damasceńskiego,
wskazuje na Jerozolimę - miasto, w którym na miejscu obecnego kościoła św. Anny
miał stać dom rodziców Maryi. W Jerozolimie miało również początek święto
Narodzenia Maryi, które obchodzono co roku 8 września, w rocznicę poświęcenia
kościoła pw. Matki Bożej. W naszej Ojczyźnie święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w szczególny sposób upodobał sobie wiejski lud, nazywając je świętem
Matki Boskiej Siewnej. Był bowiem taki dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie
i po przygotowaniu pól zaczynano jesienny siew: Gdy o Matce Bożej zasiano, To ani
za późno, ani za rano. To święto kościelne staje się również tematem dla poetów.
Poświęca mu jeden ze swoich wierszy Józef Skóra: Idzie Matka Boska Siewna po
jesiennej roli, wsiewa ziarno w ziemię czarną w złotej aureoli. Rzuca swe płomienne
blaski na pola i sioła, Miłosierna, pełna łaski patrzy dookoła...
W święto Matki Bożej Siewnej, jak każe dawny zwyczaj, rolnicy przynoszą ziarno
przeznaczone na tegoroczny zasiew. Kapłan, poświęcając je, wypowiada następującą
modlitwę: „Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają,
aby wydać plon (...). Prosimy Cię, pobłogosław te ziarna zbóż i inne nasiona.
Zachowaj je przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźnij rosą
z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony. Spraw też, abyśmy za
przykładem Najświętszej Maryi Panny (...) przynosili plon stokrotny przez naszą
wytrwałość w pełnieniu Twojej woli”. I tak zaorane zagony czekają na przyjęcie
nowego daru - ziemia wkrótce otrzyma nowe ziarno; ono jeszcze przed nadejściem

zimy uraduje nasze oczy zielenią. Na wiosnę ziarno przygarnięte przez ziemię, wraz
z całą naturą, wybuchnie bogatym wzrostem. Pod koniec lata znów uraduje nas
plonem stokrotnym. Nic więc dziwnego, że Kościół pragnie na progu jesieni uczcić
Matkę Bożą, wspominając Jej narodzenie. Jej przyjście na świat tak bardzo
przywołuje w wyobraźni obraz jesiennego siewu. W Maryi bowiem Bóg powierzył
ziemi drogocenne „ziarno”, które w przyszłości wyda plon. „Błogosławiony jest
owoc żywota Twojego...” - modlą się dziś tysiące ludzi wierzących na całej ziemi. (ks.
Z. Mońka)

                            

Dziękczynienie za zbiory, dziękczynienie za wszystko
W dniu dzisiejszym dziękujemy za zbiory. Patrząc jednak szerzej przypomnijmy
sobie, że wszystko to jest darem Boga. Dziękczynienie jest więc naturalna reakcją
człowieka na doświadczenie ogromu łaski Bożej w naszym życiu. Wyraża ono
wdzięczność, która jest jednym z głównych przejawów życia. Podobnie jak w
modlitwie prośby, każde wydarzenie, każda potrzeba może stać się przedmiotem
dziękczynienia. Listy św. Pawła często zaczynają się i kończą dziękczynieniem i
zawsze jest w nich obecny Jezus Chrystus. „W każdym położeniu dziękujcie, taka jest
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was” i „Trwajcie gorliwie na
modlitwie czuwając na niej wśród dziękczynienia”.
Dziękczynienie wydaje się czymś oczywistym, gdy widzimy spełnienie się
naszych pragnień. Natomiast o wiele trudniej nam dziękować za coś, co nie spełnia
naszych oczekiwań lub nie mieści się w naszych kryteriach dobra. Ponieważ jednak
nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg i w związku z tym jedynie On wie, co jest dobre i
jedynie On może nam dobro dać, dlatego też nasze dziękczynienie powinno
obejmować wszystko to, co od Boga otrzymujemy. Pełnia wiary wyraża się tym, że
zanim poprosimy, już dziękujemy Bogu za Jego działanie. Tak modlił się Pan Jezus
nad grobem Łazarza: „Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że
mnie zawsze wysłuchujesz”. W tym dziękczynieniu zawiera się dziecięca ufność
wobec Boga, którego nazywamy swoim Ojcem. (na podst. o. Włodzimierz Zatorski OSB „Refleksje
nad IV częścią Katechizmu KK)

                            

1.

2.
3.
4.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiaj na Mszy św. o godz. 11.30 będziemy modlić się w intencjach
dziękczynnych za tegoroczne zbiory i o Boże błogosławieństwo
dla pracy rolników.
Dzisiaj nabożeństwo różańcowe o godz. 15.30. Zmiany tajemnic - tak
jak w ostatnich miesiącach.
We wtorek Święto Narodzenia NMP – odpust w Parafii Święte.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji
Rejonów III i IV.
Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w
SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. Wiosennej
i Letniej.

5. Zapraszamy w tym tygodniu na spotkania, które rozpoczynają się
udziałem we Mszy św. wieczornej:
- w PONIEDZIAŁEK - lektorów i ministrantów, a także wszystkich
chłopców, którzy chcieliby dołączyć do grupy ministrantów.
- w PIĄTEK – dzieci i młodzież oazową.
Wszystkie spotkania odbywać się będą na razie w kościele.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 06/09/2020 - 13/09/2020
07/09/2020 Poniedziałek
06:30 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla BLOKU nr. 15 (klatka 3 i 4)
18:00 Za + MARIĘ Marek
18:00 Za + ELIASZA
08/09/2020 Wtorek – Święto Narodzenia NMP
06:30 Za + JANA Sopel (od wnuczki Marty z Radkiem)
18:00 Za + MARIĘ Marek
18:00 Za + PATRYKA Misiaka (od rodziców)
09/09/2020 Środa
06:30 Za + LESŁAWA Jasińskiego (od rodziny Lewandowskich)
18:00 Za + MARIĘ Marek
18:00 Za + JANA w 7 rocz. śmierci
10/09/2020 Czwartek
06:30 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od właścicieli firmy Elektropomiar - Lift)
18:00 Za + MARIĘ Marek
18:00 Za + ANNĘ i LUDWIKA Tomaszewskiego
11/09/2020 Piątek
06:30 Za + JÓZEFA Duczymińskiego (od bratanicy Alicjii z rodziną)
18:00 W intencji ks. PROBOSZCZA o zdrowie, Boże błog. i dary Ducha Świętego
w kapłańskiej posłudze (od OAZY)
18:00 Za + MARIĘ Marek
12/09/2020 Sobota
06:30 Za + TOMASZA Jartym (od rodziców)
18:00 Za + MARIĘ Marek
18:00 Za + JANA, ZOFIĘ, EUGENIUSZA, PAWŁA
13/09/2020 XXIV Niedziela Zwykła
08:00 Za Parafian
10:00 Za + ŁUCJĘ Sawa
11:30 Za rejon III i IV
16:00 Za + MARIĘ Marek
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
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