W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 250 – 13 września 2020r. – XXIV Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mt 18,21-35)
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam
przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż
siedem razy?» Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci, że aż siedem
razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne
jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć
ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który
był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać,
pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w
ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: „Panie, okaż mi
cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go
i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług,
który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: „Oddaj,
coś winien!” Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość,
a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia,
dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się
zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan
jego, wezwawszy go, rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług,
ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim
współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?” I uniósłszy się gniewem, pan jego
kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam
Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu».
Rozważanie:

Pytanie Piotra pokazuje jak bardzo ludzkie myślenie różni się do myślenia Boga.
Jeszcze lepiej ukazuje to przypowieść Jezusa. Ukazuje ona sługę, który jest winien
królowi 10 tysięcy talentów. Dług praktycznie niemożliwy do spłacenia. Jeden talent
odpowiadał bowiem wartości 10 tysięcy denarów, a jeden denar był przeciętnym
wynagrodzeniem za dzień pracy robotnika. A jednak sługa prosi o cierpliwość, a
wszystko odda. I otrzymuje łaskę darowania długu. Równocześnie, gdy jego
współsługa prosi go tymi samy słowami o darowanie nieporównywalnie mniejszego
długu, odmawia. I nagle okazuje się, że darowany mu przez króla dług powraca.
Dzisiejsza Ewangelia przypomina nam, że przebaczanie, które udzielamy innym, ma
swoje źródło w nieskończonym miłosierdziu i przebaczeniu Boga. Gdy
uświadomimy sobie, że darowano nam dług niemożliwy do spłacenia, może łatwiej
nam będzie przebaczać. Miłość wzajemna jest tym, co winno charakteryzować
naśladowców Chrystusa. Przebaczenie jest koniecznością. Naszego chrześcijaństwa
nie możemy przechodzić bezobjawowo. (D.E.)
                            

Liturgia słowa: Niedziela (13.09): Syr 27,30-28,7 Ps 103 Rz 14,7-9 Mt 18,21-35;
poniedziałek (14.09): Lb 21,4b-9 Ps 78 Flp 2,6-11 J 3,13-17; wtorek (15.09): Hbr 5,7-9
Ps 31 J 19,25-27; środa (16.09): 1Kor 12,31-13,13 Ps 33 Łk 7,31-35; czwartek (17.09):
1Kor 15,1-11 Ps 118 Łk 7,36-50; piątek (18.09): Mdr 4,7-15 Ps 148 Łk 2,41-52;
sobota (19.09): 1Kor 15,35-37.42-49 Ps 56 Łk 8,4-15.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, we
wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, w środę – świętych
męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, w czwartek – św. Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego, biskupa oraz św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora
Kościoła, w piątek Święto Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, w sobotę
wspomnienie św. Januarego, biskupa i męczennika.
                            

Biskupi przed X Tygodniem Wychowania: Budujmy więzi!
Budowanie dojrzałych, głębokich relacji opartych na miłości jest warunkiem
skuteczności procesu wychowania – piszą biskupi w liście pasterskim
zapowiadającym X Tydzień Wychowania. Rozpocznie się on w Kościele katolickim
w Polsce 13 września pod hasłem „Budujmy więzi!”.
„Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością” – powtarzają biskupi za
św. Pawłem Apostołem w liście poprzedzającym X Tydzień Wychowania. Cytują
też św. Jana Pawła II, który mówił, że „podobnie jak roślina potrzebuje światła i
ciepła dla swego rozwoju, tak człowiek miłości”. Dokument wskazuje na potrzebę
„twórczego i głębokiego przeżywania relacji z bliźnimi – w rodzinie, we wspólnocie,
wśród przyjaciół, w środowisku zawodowym czy w innych sferach życia”. Biskupi
zapraszają rodziców, nauczycieli i wychowawców do refleksji nad fundamentalną
rolą relacji z Bogiem i bliźnimi w codziennym życiu. W pierwszej części listu
biskupi podkreślają, że budowanie dojrzałych więzi ma wpływ na osobisty rozwój
każdego człowieka. Zwracają uwagę na to, że okres izolacji i pozostawania w
domach w czasie panującej w ostatnich miesiącach na całym świecie epidemii,
pozwolił wyraźniej zobaczyć, „wokół jakich wartości skoncentrowane jest nasze
życie”. Zauważają, że „cechą charakterystyczną naszych czasów jest indywidualizm
i zanik więzi społecznych. Tymczasem w każdym z nas jest głęboka potrzeba relacji”.
„W epoce, której wyrazem wzajemnych relacji są często jedynie kontakty poprzez
media elektroniczne, w sercach wielu osób odżyło pragnienie rozmowy i
prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem. Nie powinniśmy go w sobie
zagłuszać” – czytamy w liście. Biskupi zwracają uwagę na wielką rolę mediów
społecznościowych w praktykowaniu wiary w czasie pandemii. Podkreślają, że
„dzięki transmisjom online wiele osób miało możliwość kontaktu ze swym kościołem
parafialnym, udziału we Mszy Świętej, we wspólnej modlitwie czy w rekolekcjach
wielkopostnych”. „Doświadczenie to uczy, jak ważnym zadaniem wychowawczym
jest kształtowanie postawy dobrego korzystania z mediów cyfrowych” – piszą o
potrzebie odpowiedzialnego poruszania się w świecie mediów społecznościowych.
Doceniając wartość zdalnego nauczania i przepływu informacji, za papieżem
Franciszkiem podkreślają jednak, że „kiedy wychowujemy, aby nauczyć odkładania

pewnych rzeczy i poczekania na stosowną chwilę, to uczymy wówczas, co znaczy być
panem samego siebie, niezależnym od swoich impulsów”.List z okazji Tygodnia
Wychowania podkreśla fundamentalne znaczenie relacji z Bogiem. „Człowiek, który
rozwinie taką relację, przekona się, że jest ona silniejsza niż wszystkie okoliczności
zewnętrzne”- piszą biskupi. Zachęcają do tego, by przyjrzeć się swojej modlitwie i
zastanowić się, „na czym tak naprawdę nam zależy – na samym Jezusie czy na tym,
co możemy od Niego otrzymać”. Na zakończenie listu zapraszają, aby odkrywać
codziennie w swym życiu obecność Jezusa, jako najlepszego i najważniejszego
Przyjaciela oraz pomóc w tym swoim wychowankom. Wtedy „jeszcze bardziej
istotne stają się wszystkie nasze więzi z bliźnimi” – podkreślają. (ekai.pl)
                            

Chlubić się z Krzyża
”Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża
Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Ga 6,14) - oświadczył św. Paweł Apostoł. Czy
można się chlubić ze znaku hańby, zgorszenia, głupstwa, za jaki w jego czasach był
uważany krzyż? Słowa Apostoła Narodów dowodzą, że chociaż początkowo nie
używano znaku krzyża, to od początku w Kościele krzyż zajmował miejsce
szczególne. Pójście za Chrystusem jest równoznaczne z przyjęciem i niesieniem
krzyża (por. Mt 10,38). Krzyż i cierpienie z nim nieodłącznie związane są skutkiem
posłuszeństwa, jakie Boży Syn okazywał Ojcu. Bez krzyża nie ma
zmartwychwstania. On jest pomostem na drodze paschy - przejścia od śmierci do
życia. Przede wszystkim krzyż jest dla chrześcijan ołtarzem, na którym Syn Boży
dokonał zbawienia świata. Tak właśnie nazwał go św. Leon Wielki w V wieku:
”Krzyż Chrystusowy dzierży tajemnicę prawdziwego, z dawna przepowiedzianego
ołtarza. Na nim jako obiata miała być złożona w ofierze ludzka natura Pana..”. Krzyż
nie jest tylko znakiem cierpienia i śmierci. Jest znakiem tryumfu, przejawem chwały
Bożej. Jest wywyższeniem. Według św. Augustyna drzewo krzyża ”stało się
równocześnie katedrą, z której Chrystus naucza”. A Wiktor Hugo powiedział, że
krzyż jest ”pierwszym drzewem wolności”. Krzyż od śmierci Jezusa stał się
symbolem najwyższej miłości i ofiary. Dlatego Kościół umieszcza go na szczytach
swych świątyń, w domach, instytucjach, przy drogach i na rozdrożach. Katolicy
noszą go nie jako ozdobę, ale jako wyznanie wiary. Znakiem krzyża zaczynają i
kończą modlitwę. Znak krzyża jest gestem błogosławieństwa.
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj, w 13-ym dniu miesiąca, zapraszamy wszystkich do wspólnej
modlitwy różańcowej w duchu fatimskim, o godz. 15.30, a od godz.
15.00, tak jak w każdą niedzielę, możliwość osobistej modlitwy przed
Najśw. Sakramentem.
2. Jutro (14 września) Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Po Mszy
św. wieczornej zapraszamy na spotkanie w kościele lektorów.

3. W piątek święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski i patrona
młodzieży. Zapraszamy na Mszę świętą o godz. 18.00 dzieci i młodzież wraz
z rodzicami i nauczycielami, a szczególnie młodzież klas VI, VII i VIII – dla
nich obecność będzie obowiązkowa. Prosimy młodzież o przyniesienie
indeksów.
To także dzień odpustu parafialnego w Ostrowie.
4. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w
intencji Rejonów V i VI.
5. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do tej pracy w
SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. Jesiennej,
Zimowej i Wietrznej.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 13/09/2020 - 20/09/2020
14/09/2020 Poniedziałek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
06:30 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od rodziny Gierczak)
18:00 Za + MARIĘ Marek;
18:00 Za + MARIĘ
15/09/2020 Wtorek
06:30 Za + ANIELĘ Figlarską (od Dąbrowskiej i rodziny)
18:00 Za + MARIĘ Marek
18:00 Za + KAZIMIERZA w 20 rocz. śmierci
16/09/2020 Środa
06:30 Za + TOMASZA Jartym (od rodziców)
18:00 Za + MARIĘ Marek
18:00 Za + JANA Sopel (od wnuka Artura z rodziną)
17/09/2020 Czwartek
06:30 Za + TOMASZA Jartym (od rodziców)
18:00 Za + MARIĘ Marek
18:00 Za + KAROL Małysz (od Karoliny)
18/09/2020 Piątek – Św. Stanisława Kostki
06:30 Za + LESŁAWA Jasińskiego (od rodziny Jartym)
18:00 Za + MARIĘ Marek
18:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od rodziny Kołaczów i Szumińskich)
19/09/2020 Sobota
06:30 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od rodziny Chorzępów)
18:00 Za + MARIĘ Marek
18:00 Za + GENOWEFĘ i MICHAŁA Maik
20/09/2020 XXV Niedziela Zwykła
08:00 Za + STANISŁAWA Buczkowskiego (od rodziny Walczaków)
10:00 Za Parafian; 11:30 Za rejon V i VI;
16:00 Za + MARIĘ Marek
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

