W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 257 – 1 listopada 2020r.
Uroczystość Wszystkich Świętych


Ewangelia na niedzielę (Mt 5,1-12a)
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego
Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą
pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą
ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni
będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla
sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy
ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego
powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Rozważanie:
Wszyscy szukamy recepty na szczęście. W Kazaniu na górze Pan Jezus daje nam swoją.
Osiem Błogosławieństw jest tylko wstępem do tej recepty. Szczęście nie jest celem życia,
jest owocem określonego sposobu życia. Ale zanim Jezus naucza na czym polega to życie,
próbuje uczniom powywracać w głowie. Nie da się bowiem wprowadzić w życie tego, co
Jezus uczy w całym Kazaniu na górze, jeśli najpierw nie nastąpi to odwrócenie myślenia,
o którym mówią Błogosławieństwa. Czasem dziwimy się, dlaczego tak trudno nam
zapanować nad złością, lenistwem, popędem seksualnym, chciwością, zazdrością… A
tymczasem może po prostu jeszcze nie powywracało nam się w głowie na sposób
Jezusowy? Może ciągle próbujemy budować nasze życie na "błogosławieństwach"
głoszonych przez innych „mistrzów”? Najpierw pozwólmy Jezusowi odmienić nasze
myślenie i pójdźmy pod prąd potocznych recept na szczęście, a wówczas nasze życie
nabierze takiego kształtu, że zaowocuje szczęściem, także wiecznym. (ks. Mieczysław Łusiak SJ)
                            
Liturgia słowa:
Niedziela (01.11): Ap 7,2-4.9-14 Ps 24 1J 3,1-3 Mt 5,1-12a;
poniedz. (02.11): Hi 19,1.23-27a Ps 27 1Kor 15,20-24a.25-28 Łk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a;
wtorek (03.11): Flp 2,5-11 Ps 22 Łk 14,15-24; środa (04.11): Flp 2,12-18 Ps 27 Łk 14,25-33;
czwartek (05.11): Flp 3,3-8a Ps 105 Łk 15,1-10; piątek (06.11): Flp 3,17-4,1 Ps 122 Łk 16,1-8;
sobota (07.11): Flp 4,10-19 Ps 112 Łk 16,9-15.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, we
wtorek wspomnienie św. Marcina de Porres, zakonnika, w środę – św. Karola Boromeusza,
biskupa, w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny.
                            

Intencje modlitewne – listopad:
Ogólna: Módlmy się, aby postęp w dziedzinie robotyki oraz sztucznej inteligencji zawsze
pozostawał w służbie ludzkiego istnienia.
Diecezjalna – różańcowa: O życie wieczne dla naszych bliskich zmarłych
                            

Życzmy sobie świętości!
Kiedy wspomniałem kilka dni temu o zbliżającej się Uroczystości Wszystkich Świętych
pewnej młodej kobiecie zauważyłem, że westchnęła tylko z przygnębieniem: „Przecież to
takie smutne święto!". Poczułem się zażenowany, wiedząc, że jest osobą wierzącą. Jak to
smutne święto?! Przecież to wspaniała okazja do tego, aby uświadomić sobie jak wielu
jest anonimowych świętych – ludzi dobrej woli, którzy przeżyli swoje życie uczciwie
i szlachetnie. Ludzi, którzy zawalczyli o swoje ideały, służąc bliźnim. Takie święto jest
nam potrzebne jeszcze bardziej w kontekście mediów, które co chwilę donoszą
o zbrodniach, gwałtach, pobiciach, nieuczciwościach itp. Kiedy wspólnota Kościoła
zwraca nam uwagę na to, że jest tak wielu ludzi świętych, tyle że nie wyniesionych
oficjalnie na ołtarze, my wolimy swoją wersję. Wolimy pójść w postawie zadumy, a często
smutku na cmentarz i skupiać nasz wzrok na grobach. Często skupiając się na pustce. Tak,
jakby z chwilą śmierci kończyło się życie. Tak, jakby kończyło się wszystko. A przecież
właśnie w chwili śmierci życie nie umiera, nie kończy się, ale rozpoczyna się jego
najpiękniejszy i niekończący się etap. Okres radosnego tworzenia wspólnoty ze świętymi
– z innymi, i to bardzo ciekawymi ludźmi (bo w niebie znajdą się naprawdę ciekawi
ludzie)! Z tymi, którzy tak jak my (oby!) próbowali walczyć o dobro w swoim życiu.
Aby tak się mogło stać trzeba nam już tu na ziemi zacząć nowe życie. Takie, w którym
będziemy skupiać się na wartościach. Takie, w którym najważniejszą postawą będzie dla
nas wdzięczność. Ktoś powiedział, że bogacz to człowiek, któremu wszystko się należy.
Zaś biedak to ten, dla którego wszystko jest darem. I może to właśnie jest kluczem do
dobrego przeżycia nie tylko dzisiejszej uroczystości, ale i całego dalszego życia. Tym
kluczem jest wiara w to, że otrzymałem swoje życie jako dar od Boga. Jest w nim ukryty
ogromny potencjał – jak w maleńkim ziarenku, który mogę wydobyć i urzeczywistnić we
współpracy z Bogiem. Po pierwsze wierząc, że to, co od Niego otrzymałem jest dobre –
zdolności, osobowość, relacje w rodzinie itd. Nawet jeśli są trudne i bolesne, to mogą
stanowić punkt wyjścia do realizacji dobra, które w chrześcijaństwie nazywamy
świętością. Jeśli nie zgadzam się na swoje powołanie do świętości, nie zrozumiem
dzisiejszej uroczystości. Natomiast jeśli choć trochę zgodzę się na to, że mogę czynić
piękne i dobre rzeczy, nawiązywać inspirujące relacje z innymi, to dzisiejsza uroczystość
będzie dla mnie umocnieniem i zapewnieniem: „Idź dalej prostą drogą! Żyj w zgodzie ze
swoim sumieniem, ze swoimi marzeniami, nie zdradzaj swoich snów o pięknym życiu!".
Może takim małym gestem świadomego wybierania świętości będzie zmiana formy
życzeń przy okazji dzisiejszych spotkań w gronie rodziny, przyjaciół, najbliższych. Jakoś
tak się przyjęło, że w Polsce najważniejsze jest... zdrowie. Wielokrotnie słyszałem
życzenia typu: „Życzę ci zdrowia, bo jak jest zdrowie, to wszystko będzie dobrze". Gucio
prawda! Życzmy sobie świętości! Zacznijmy dziś. Wypowiedzmy te słowa najpierw do...
samych siebie. A potem do tych, z którymi mamy dobre relacje, którzy nas zrozumieją,
przyjmą z naszymi może nieco dziwacznymi życzeniami. (www.chwila-jezuici.pl)
                            

Święci o świętości
św. Jan Paweł II: Kontemplujcie i rozważajcie tę prawdę! Bóg stworzył nas, byśmy
mieli udział w Jego własnym życiu; (…) pragnie, aby wszyscy byli święci. Młodzi
przyjaciele, miejcie świętą ambicję być świętymi, tak jak On jest święty! Zapytacie mnie:
ale czy dziś można być świętym? Gdybyśmy mieli liczyć wyłącznie na ludzkie siły, cel ten
rzeczywiście zdawałby się nieosiągalny. (…) Z Chrystusem świętość - czyli cel, jaki Bóg

wyznacza każdemu ochrzczonemu - staje się osiągalna. Liczcie na Niego: wierzcie w
niezwyciężoną moc Ewangelii i z wiary uczyńcie fundament swojej nadziei. Jezus idzie z
wami, odnawia wasze serca i pomnaża wasze siły mocą Ducha Świętego.
św. Josemaría Escrivá de Balaguer: Wielka świętość polega na wypełnianiu małych
obowiązków.
św. Urszula Ledóchowska: Świętość jest czymś tak prostym.
św. Teresa z Lisieux: Jezus nie chce wyznaczać granic świętości (…) jej granicą jest
to, że nie ma granic.
św. Maksymilian Maria Kolbe: Geniuszem nie każdy może zostać, droga zaś świętości
wszystkim stoi otworem.
św. Jan Bosko: Aby stać się świętym, trzeba najpierw i przede wszystkim tego po prostu chcieć.
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1. Dzisiaj zmiany o godz. 15.30 modlitwa różańcowa Róż Żywego Różańca. Wcześniej od
15.00 możliwość osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem. Zmiany
tajemnic – indywidualnie.
2. Jutro (2 XI) Dzień Zaduszny. Msze św. o godz. 6.30, 16.00 i 18.00. Zapraszamy, w miarę
naszych możliwości, do wspólnej modlitwy za zmarłych.
3. W listopadzie mamy dużo okazji do zyskiwania odpustów za zmarłych:
W związku z pandemią, w tym roku, odpust zupełny można zyskać nie tylko w dniach
od 1 do 8 listopada, ale także w inne osiem dni listopada. Dni te, dowolnie wybrane
przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie oddzielone.
Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić domu,
będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko będą się łączyć duchowo z wiernymi,
którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte oraz jeśli wykluczą wszelkie przywiązanie
do jakiegokolwiek grzechu i mają intencję – kiedy to tylko będzie możliwe – spełnić trzy
zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna i modlitwa
w intencjach Ojca Świętego). Te osoby, aby uzyskać odpust zupełny powinny odmówić
pobożnie modlitwy za zmarłych przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny,
podjąć medytacyjną lekturę jednego z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych lub też
wypełnić uczynki miłosierdzia poprzez ofiarowanie Bogu swoich cierpień.
4. Od wtorku rozpoczynamy w naszym kościele modlitwy wypominkowe. W każdy
czwartek w listopadzie będzie też odprawiana Msza św. w intencji zmarłych polecanych
w tegorocznych wypominkach.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Codziennie mamy
możliwość spowiedzi przed Mszą św., a szczególnie w czwartek po Koronce do
Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 i w pierwszy piątek od godz. 16.00.
6. W PIĄTEK, po Mszy św. i nabożeństwie, odbędzie się podsumowanie Konkursu
Różańcowego. Prosimy dzieci, które wzięły w nim udział, aby najpóźniej do
CZWARTKU złożyły w zakrystii plansze ze zbieranymi naklejkami. Na planszach
powinno być przynajmniej 10 naklejek.
7. W SOBOTĘ zapraszamy na nabożeństwo różańcowe w duchu Pierwszych Sobót
Miesiąca. Będziemy wynagradzać Panu Bogu i Matce Najświętszej za grzechy
przeciwko życiu oraz prosić o pokój i zgodę w naszej Ojczyźnie. Zapraszamy wszystkich,
którym nie są obojętne losy naszej ojczyzny i naszych rodzin. Zachęcamy też do podjęcia
modlitwy, postu i ofiary, aby ratować nasze rodziny przed złem.

8. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji rejonów I i II.
9. Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do tej pracy w SOBOTĘ na godz.
8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 4.
10. W dniach od 1 do 8 listopada, będziemy mogli wziąć udział w ogólnopolskim wydarzeniu
modlitewnym: RÓŻANIEC DO GRANOC NIEBA. Celem tej modlitwy
będzie przebłaganie Boga, za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie za ich
cierpienia, a przez to pomoc w ratowaniu Polski i świata. Szczegóły można znaleźć na
stronie tego wydarzenia: rozaniecdogranic.pl.
Modlitwa rozpocznie się dziś o godz. 19.00 w sanktuarium Matki Bożej w Gietrzwałdzie
i w wielu innych miejscach w Polsce i na świecie. Zapraszamy także na wspólną modlitwę
do naszego kościoła: dziś na godz. 19.00, jutro po Mszy św. o godz. 18.00 i w
następnych dniach po Mszach św. wieczornych (w czwartek na zakończenie adoracji
Najśw. Sakramentu o godz. 17.00).
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 01/11/2020 - 08/11/2020
02/11/2020 Poniedziałek – Dzień Zaduszny
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
16:00 Za + ROMANA i ALICJĘ Ciołek;
18:00 Za + STANISŁAWA
03/11/2020 Wtorek
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + JÓZEFA;
17:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od Zarządu i Pracowników PKGR
w Skołoszowie)
04/11/2020 Środa
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + ANDRZEJA w 25 rocz. śmierci
17:00 Za + HENRYKA Halwę
05/11/2020 Czwartek
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + ANIELĘ i WOJCIECHA Świerczek
17:00 Za + PIOTRA i BOGDANA; 17:00 Za zmarłych polecanych w wypominkach
06/11/2020 Piątek
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
06:30 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od Pracowników PCEN w Krośnie)
17:00 Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego
07/11/2020 Sobota
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Dziękczynna z okazji 96 rocznicy KATARZYNY Bącal z prośbą o Boże błog.
dary Ducha Święteego i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
17:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od chrześnicy Marii Palacz z rodziną)
08/11/2020 XXXII Niedziela Zwykła
08:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg); 10:00 Za Parafian; 11:30 Za rejon I i II
16:00 Za + MARIĘ, ALEKSANDRĘ, ZBIGNIEWA, KRYSTYNĘ Girszing
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

