W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 256 – 25 października 2020r. – XXX Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mt 22,34-40)
Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się
razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę,
zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest
największe?» On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim
umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego:
„Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach
zawisło całe Prawo i Prorocy».
Rozważanie:
Ogromna jest waga dobrze postawionego pytania. Dobrze postawione pytanie może
wyprowadzać mnie coraz dalej, w coraz nowe pojawiające się przestrzenie. Źle postawione
pytanie może mnie zamykać, może sprawić, że się schowam, że się wystraszę, albo że się
zanurzę w jakieś poczucie cierpienia, udręki; np. Czemu mnie to spotkało? Czemu mnie
to spotkało? To jest źle postawione pytanie. Ale: Do czego mnie zaprasza to wydarzenie?
- jest świetnie postawionym pytaniem. Albo pytanie: Co mogę robić, żeby lepiej kochać?
- Jest znakomicie postawionym pytaniem. (o.W. Jędrzejewski OP)
                            

Liturgia słowa: Niedziela (25.10): Wj 22,20-26 Ps 18 1Tes 1,5c-10 Mt 22,34-40;
poniedziałek (26.10): Ef 4,32-5,8 Ps 1 Łk 13,10-17; wtorek (27.10): Ef 5,21-33 Ps 128
Łk 13,18-21; środa (28.10): Ef 2,19-22 Ps 19 Łk 6,12-19; czwartek (29.10): Ef 6,10-20
Ps 144 Łk 13,31-35; piątek (30.10): Flp 1,1-11 Ps 111 Łk 14,1-6; sobota (31.10):
Flp 1,18b-26 Ps 42 Łk 14,1.7-11.
W liturgii obchodzimy: w środę święto Świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza, w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny.
                            

Oto ja, poślij mnie
Tak właśnie papież Franciszek zatytułował tegoroczne orędzie na 94. Światowy Dzień
Misyjny. W tegorocznym orędziu papież Franciszek wskazuje na znaczenie, jakie dla misji
ma bolesne doświadczenie spowodowane przez. Pisze: W tym kontekście powołanie do
misji (…) jawi się jako szansa dzielenia się, służby, wstawiennictwa. Jednocześnie
Franciszek zauważa, że Pan Bóg prosi nas jako uczniów Chrystusa o gotowość do
wyruszenia i posyła nas na misję do świata, aby …przez nasze świadectwo wiary i
głoszenie Ewangelii Bóg mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić
serca, umysły, ciała, społeczeństwa i kultury w każdym miejscu i czasie. Papież podkreśla
też znaczenie modlitwy, refleksji i pomocy materialnej jako włączenia się w misję Jezusa
w Jego Kościele. Miłość wyrażona w zbiórkach podczas celebracji liturgicznych trzeciej
niedzieli października ma na celu wsparcie pracy misyjnej, prowadzonej w moim imieniu
przez Papieskie Dzieła Misyjne, aby wyjść naprzeciw duchowym i materialnym potrzebom
narodów i Kościołów na całym świecie, dla zbawienia wszystkich – przypomina papież.

Ks. Franciszek Rząsa – twórca dzieł charytatywnych i ewangelizacyjnych
W dniu 3 października, wieku niespełna 78 lat, zmarł wielki Przyjaciel naszej parafii
ks. Franciszek Rząsa.
Ks. Franciszek w czerwcu 1967 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk ks. bp.
Taborskiego. Jako wikariusz w pracował Polańczyku i Słocinie. Na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim zdobył doktorat z filozofii. Był wykładowcą w seminariach
duchownych w Przemyślu i Sandomierzu. Był jednak przede wszystkim duszpasterzem.
Wiele lat pracował z młodzieżą studiującą i pracującą. Stworzył duszpasterstwo dla
studentów Akademii Rolniczej w Zalesiu k. Rzeszowa. Będąc diecezjalnym
duszpasterzem młodzieży, w 1984 r. przeszczepił do diecezji przemyskiej Grupy
Apostolskie, które 10 lat wcześniej w Krakowie utworzył ks. Antoni Sołtysik z inicjatywy
kard. Karola Wojtyły. W Przemyślu przyjęły one nazwę Ruch Apostolstwa Młodzieży.
Ks. Rząsa przyczynił się do powstania kilku ośrodków rekolekcyjnych, niejednokrotnie
również pracując fizycznie na budowach. To on w czerwcu 1987 r., wraz z grupą świeckich
z duszpasterstw młodzieży i turystycznego ustawił na Tarnicy – najwyższym szczycie
Bieszczadów – 7-metrowy krzyż. Metalowe elementy oraz piasek i cement wnieśli na górę
i postawili konstrukcję pod osłoną nocy, ze względu na represje komunistyczne. Krzyż ten
upamiętniał wyprawę na Tarnicę ks. Karola Wojtyły 5 sierpnia 1953 r. Ustawiono go
natomiast w dniu rozpoczęcia trzeciej wizyty Jana Pawła II w Polsce, 7 czerwca 1987 r.
Ks. Franciszek był także inicjatorem wielkopiątkowych dróg krzyżowych na Tarnicę,
które zapoczątkował już w stanie wojennym. Ich tradycja przetrwała do dziś.
Szczególną troską ks. Rząsa ogarniał potrzebujących. W 1991 r. przyczynił się do
powstania Fundacji Pomocy Młodzieży „Wzrastanie”. Jej rozwój pozwolił zadbać również
o ludzi dorosłych i starszych, wymagających szczególnej opieki. W 2003 r. przy
ul. Sanowej w Jarosławiu otworzył schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Miejsce to
nazwano Przystanią Matki Bożej Jasnogórskiej, ponieważ w tym czasie w diecezji
i samym Jarosławiu trwała peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Z czasem obiekt był rozbudowywany. Udało się otworzyć Zakład OpiekuńczoPielęgnacyjny, a w 2017 r. Hospicjum im. św. Jana Pawła II. Całość przyjęła wspólną
nazwę: Dom Ulgi w Cierpieniu im. św. Jana Pawła II. Było to wotum dziękczynne za
kanonizację papieża. W tym żywym pomniku chcemy, żeby wszyscy podopieczni byli nie
tylko przedmiotem troski, ale żeby poczuli się podmiotem, że oni też wnoszą coś
w społeczeństwo, swoje cierpienie albo pracę – mówił ks. Franciszek w 2014 r., kiedy
podejmował się rozbudowy ośrodka o kolejną część.
Ks. Rząsa był także pierwszym dyrektorem Ośrodka Kultury i Formacji
Chrześcijańskiej, tzw. Opactwa, w Jarosławiu, rozpoczynając w tym miejscu m.in.
praktykę rekolekcji ignacjańskich. Pracował również jako proboszcz w Sośnicy
Jarosławskiej i Brzozowie oraz jako dziekan dekanatu brzozowskiego. Był cenionym
rekolekcjonistą.
                            

Odpust zupełny za zmarłych
W bieżącym roku, w obecnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, przez cały
listopad (a nie tylko w oktawie Wszystkich Świętych) będzie można uzyskać odpust
zupełny dla wiernych zmarłych. Penitencjaria Apostolska, na specjalne polecenie Jego
Świątobliwości papieża Franciszka, chętnie ustanawia i postanawia, że w tym roku, aby
uniknąć zgromadzeń, tam gdzie są one zakazane:

Odpust zupełny dla tych, którzy nawiedzają cmentarze i modlą się za zmarłych choćby
tylko duchowo, zwykle ustanowiony tylko w dniach od 1 do 8 listopada, może być
przeniesiony na inne dni tego samego miesiąca, aż do jego końca.
Odpust zupełny 2 listopada, ustanowiony z okazji wspomnienia wszystkich wiernych
zmarłych uzyskany przez tych, którzy pobożnie nawiedzają kościół lub kaplicę
i odmawiają tam „Ojcze nasz" i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na
niedzielę przed lub po lub w dniu Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny
dzień listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić
domu, na przykład ze względu na ograniczenia nałożone przez właściwe władze na czas
pandemii, aby zapobiec gromadzeniu się wielu wiernych w miejscach świętych, będą
mogli uzyskać odpust zupełny pod warunkiem, że duchowo dołączą do pozostałych
wiernych, wykluczą wszelkie przywiązanie do grzechu i mają zamiar jak najszybciej
spełnić trzy zwyczajowe warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencji Ojca Świętego), przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi
Panny, odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych albo wypełnią uczynki miłosierdzia
poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś, w ostatnią niedzielę października, obchodzona jest rocznica poświęcenia kościoła.
Wprawdzie data poświęcenia naszego kościoła związana jest z Niedzielą Miłosierdzia
Bożego, ale z tego względu, że Niedziele Wielkanocne są ważniejsze w kalendarzu
liturgicznym niż inne uroczystości, my będziemy obchodzić tę rocznicę właśnie w
ostatnią niedzielę października.
2. W sobotę (31 X) zakończenie nabożeństw różańcowych. Zachęcamy do wytrwania we
wspólnej modlitwie różańcowej w ostatnim już tygodniu października.
3. W przyszłą niedzielę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w porządku
niedzielnym. Ze względu na aktualne ograniczenia, nie będzie procesji na cmentarz, ani
też Mszy św. na nowym cmentarzu; modlitwy za zmarłych odmówimy w kościele po
Mszy św. o godz. 11.30. Będzie także Msza św. popołudniowa o godz. 16.00, a wcześniej
możliwość indywidualnej adoracji Najśw. Sakramentu od godz. 15.00 i modlitwa
różańcowa o godz. 15.30 z racji I niedzieli miesiąca; zmiany tajemnic – tak jak w
ostatnich miesiącach. Na stronie naszej diecezji (przemyska.pl) i na naszej stronie
parafialnej można znaleźć dodatkowe wskazania dotyczące przeżywania Uroczystości
Wszystkich Świętych i możliwości zyskiwania odpustów w listopadzie, zawarte w Apelu
naszego Ks. Arcybiskupa.
4. Przy drzwiach wejściowych do kościoła są wyłożone kartki na wypominki. Modlitwy
wypominkowe rozpoczniemy 3 listopada. Będą też odprawiane Msze św. w intencji
zmarłych wspominanych w modlitwach wypominkowych. Wypominki prosimy składać
w zakrystii – przy czym pamiętajmy o zachowaniu odpowiedniego dystansu między sobą.
5. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na
godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły, blok nr 3.
6. Dziś o godz. 22.15, w TVP 1, można będzie obejrzeć powtórkę filmu pt. „Każde życie
jest cudem”; jest to ważny „głos” w toczącej się obecnie na nowo dyskusji na temat
ochrony życia poczętego.

Serdecznie dziękujemy naszym parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła
w całym miesiącu październiku. W tych pracach oraz zbiórkach na kwiaty i inwestycje
kościelne udział wzięli:
W sobotę 3 X: Krystyna WŁOCH, Józefa MICH, Celina MOMOT, Maria BRZOZOWSKA,
Maria TROJNAR, Katarzyna SZYBIAK, Sylwia BĄCAL, Janina NAPIERKO, Agnieszka
HENDZEL, Zofia PELC, Danuta ŁATECKA, Elżbieta KONIECZNA, Katarzyna SZYBIAK,
Wiesława STRAWA, Janina DUBIEL oraz ofiary na kwiaty z rodzin: GNIEWEK, PIWOWAR,
LIS, RAK, JĘDRZEJEC, SEREDA.
W sobotę 10 X: Anna SZPUNAR, Irena HALWA, Krystyna KOŻUSZEK, Helena SZOZDA, Halina
LIZOŃ, Józefa WODAŁA, Janina WUJEK, Mariusz i Wiktor PLUTA oraz ofiary na kwiaty z
rodzin: ŚPIEWAK, PACYNIAK, PYCH, JACKOWSKI, ZAJĄC, SZAŁAJ, PUKLICKI,
MADYCKA, PRZYTUŁA, LEWANDOWSKA, CHRZANOWSKA, WUJEK, ZABAWA,
SZPUNAR, SOBOLEWSKI.
W sobotę 17 X: Maria MOTYKA, Katarzyna i Anna GDULA, Maria MAKULSKA, Janusz
KRUK, Maria GLINIANY, Halina SANOCKA, Helena MARCIAK.
W sobotę 24 X: Bogumiła RAK, Beata CHRZANOWSKA, Grażyna SAMBORSKA, Bożena
KALICIAK, Jadwiga MIĘDLAR, Zofia GOMUŁKA oraz ofiara na kwiaty z rodziny HALICKI.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 25/10/2020 - 01/11/2020
26/10/2020 Poniedziałek
06:30 Za + ANTONIEGO Przytułę;
17:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od kolegów i koleżanek ze studiów z Rzeszowa i Dębicy)
17:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od pracwoników OREW i NSPP)
27/10/2020 Wtorek
06:30 Za + ANTONIEGO Przytułę
17:00 Za + MIECZYSŁAWA w 13 rocz. śmikerci
17:00 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od syna Pawła i wnuczki Laury)
28/10/2020 Środa – Święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
06:30 Za + ANTONIEGO Przytułę
17:00 Za + WERONIKĘ;
17:00 Za + TOMASZA Jartym (od chrzestnej z rodziną)
29/10/2020 Czwartek
06:30 Za + ANTONIEGO Przytułę
17:00 Za + LESŁAWA Jasińskiego (od Barbary Orłowskiej z rodziną)
17:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od kuzynki Wandy i Barbary z Wadowic)
30/10/2020 Piątek
06:30 Za + ANTONIEGO Przytułę; 17:00 Za + JANA Sopel (od córki z mężem)
17:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od róży Marii Motyka)
31/10/2020 Sobota
06:30 Za + ANIELĘ Figlarską (od Stanisławy Hanioło z rodziną)
17:00 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od syna Mirosława)
17:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od Danuty Łagoda z rodziną)
01/11/2020 Uroczystość Wszystkich Świętych
08:00 Za Parafian;
10:00 Za + SYLWESTERA Opaluch
11:30 Za dusze w czyśćcu cierpiące
16.00 W intencjach składanych do puszki przy figurze św. Antoniego
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

