W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 259 – 15 listopada 2020r. – XXXIII Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mt 25,14-30)
Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść:
«Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem,
który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im
swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu
jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten,
który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł
i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan
owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć
talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie
pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny
w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł
również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty,
oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś
wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!”
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś
człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś.
Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!”
Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem,
i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze
bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego
odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem,
kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet
to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów”».
Rozważanie:
Dziś jest Ewangelia zawierająca moją ukochaną przypowieść opisującą, czym jest
chrześcijaństwo. Otóż chrześcijaństwo to zaproszenie do współpracy. Bóg mówi - to jest
mój wkład, to jest coś, co ci daję zapraszając cię, żebyś ze swojej strony zaangażował się
w to. Chcę, żebyśmy zrobili to razem. Zobacz. Masz do dyspozycji moje dary, masz do
dyspozycji umysł, masz wolność, którą ode mnie otrzymujesz. Masz intuicję, masz cały
świat uczuć, tych takich mądrych detektorów, które pomogą ci orientować się w świecie.
Używaj tego wszystkiego. Proszę cię, zaangażuj się maksymalnie biorąc to, co ode mnie
otrzymujesz i wkładając w to swoją kreatywność, swoją pomysłowość. Zobaczysz jaki
będziesz szczęśliwy, zobaczysz jaka będziesz szczęśliwa, kiedy poczujesz ten smak
współpracy, kiedy poczujesz, że jesteś kimś, kto idzie obok mnie, kto idzie razem ze mną.
I że razem możemy zrobić tyle dobrego w tym świecie. Mój synu, moja córko zapraszam
cię - mówi Pan - do bardzo osobistej i bliskiej relacji współpracy. (o.W. Jędrzejewski OP)
                            

Liturgia słowa: Niedziela (15.11): Prz 31,10-13.19-20.30-31 Ps 128 1Tes 5,1-6
Mt 25,14-30; poniedziałek (16.11): Ap 1,1-4;2,1-5a Ps 1 Łk 18,35-43; wtorek (17.11):
Ap 3,1-6.14-22 Ps 15 Łk 19,1-10; środa (18.11): Ap 4,1-11 Ps 150 Łk 19,11-28;
czwartek (19.11): Ap 5,1-10 Ps 149 Łk 19,41-44; piątek (20.11): Ap 10,8-11 Ps 119
Łk 19,45-48; sobota (21.11): Ap 11,4-12 Ps 144 Łk 20,27-40.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskich
bazylik świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz św. Małgorzaty Szkockiej
i św. Gertrudy, dziewicy, we wtorek – św. Elżbiety Węgierskiej, w środę – bł. Karoliny
Kózkówny, dziewicy i męczennicy, w piątek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego,
prezbitera, w sobotę wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.
                            

Wyciągnięcie ręki w stronę ubogich nadaje życiu sens
„Ubóstwo ma różne twarze. W każdej z nich możemy spotkać Jezusa, który objawił,
że jest obecny w swoich najmniejszych braciach” – napisał Papież Franciszek w
orędziu na IV Światowy Dzień Ubogich, który będzie obchodzony 15 listopada 2020
roku. Ojciec Święty podkreśla w nim, że modlitwa do Boga oraz solidarność z
ubogimi i cierpiącymi są nierozłączne. Franciszek zauważa, że to dzięki szczodrości
okazywanej potrzebującym otrzymujemy dar Bożego błogosławieństwa.
Poświęcenie uwagi ubogim jest warunkiem życia w pełni ludzkiego. Oni są obecni
pośród nas, aby pomóc nam przyjąć towarzystwo Chrystusa w codzienności.
„Wspólnota chrześcijańska jest wezwana do zaangażowania się w to doświadczenie
dzielenia się, mając świadomość tego, że nie może ona delegować tego zadania
innym. Aby być wsparciem dla ubogich, fundamentalną rzeczą jest osobiste życie
ubóstwem ewangelicznym – podkreślił Papież. – Nie możemy czuć się „w porządku”,
kiedy członek naszej rodziny ludzkiej jest zepchnięty na tyły i staje się cieniem. Krzyk
milczenia wielu ubogich musi docierać do Ludu Bożego będącego zawsze i wszędzie
w gotowości, by dać im głos, aby solidaryzować się z nimi i bronić ich przed
hipokryzją oraz wieloma obietnicami bez pokrycia, a także aby zaprosić ich do
udziału w życiu wspólnoty”.
Ojciec Święty zauważył, że to wyciągnięcie ręki w stronę ubogich nadaje życiu
sens i znaczenie. Ono powinno być utkane z aktów szacunku i szczodrości, które nie
tylko równoważą zło, ale pobudzają do wzniesienia się ponad i do bycia pełnymi
nadziei. Wyciągnięcie ręki jest znakiem przywołującym bliskość, solidarność oraz
miłość. „Teraz jest czas pomyślny, aby odczuć, że potrzebujemy siebie nawzajem, że
jesteśmy odpowiedzialni za innych i za świat, […]. Zbyt długo pozostawaliśmy w
stanie degradacji moralnej, drwiąc z etyki, dobroci, wierności, uczciwości. […] To
zniszczenie wszelkich podstaw życia społecznego prowadzi do wzajemnej
konfrontacji w imię obrony swoich interesów – podkreślił Papież. – Powoduje
pojawienie się nowych form przemocy i okrucieństwa oraz uniemożliwia rozwój
prawdziwej kultury troski o środowisko naturalne. W końcu, ciężkie kryzysy
ekonomiczne, finansowe i polityczne nie ustąpią dotąd, dopóki pozwolimy, że będzie
pozostawać w letargu odpowiedzialność, którą każdy powinien odczuwać w
odniesieniu do bliźniego i każdej osoby ludzkiej”. „Ostatecznie kresem każdej naszej
działalności nie może być nic innego, jak miłość. To jest cel, w stronę którego

wyruszyliśmy i nic nie powinno nas od niego odciągnąć. Ta miłość jest
współudziałem, oddaniem i służbą, ale zaczyna się od odkrycia, że my najpierw
zostaliśmy ukochani i obudzeni do miłości – podkreślił Papież. – Kres ten pojawia
się w momencie, w którym dziecko spotyka się z uśmiechem mamy i czuje się kochane
tylko ze względu na to, że istnieje. Również uśmiech, który dzielimy z ubogim, jest
źródłem miłości i pozwala żyć w radości. Ręka wyciągnięta może zawsze ubogacić
się uśmiechem tego, który nie mierzy swojej obecności i pomocy, którą ofiaruje, ale
cieszy się wyłącznie z życia w stylu uczniów Chrystusa”. (episkopat.pl)
                            

Nowenna przed uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Od minionego piątku w naszej Parafii modlimy się w ramach Nowenny przed
Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nowenna, którą proponują w
tym roku biskupi jest owocem Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa jako
Króla i Pana. Akt ten w naszej ojczyźnie dokonał się przed czterema laty sanktuarium
w Łagiewnikach. Obecnie proponowana nowenna to przypomnienie dla nas
wszystkich, że Chrystus powinien królować, to znaczy być Kimś najważniejszym w
naszym życiu. Jemu wszystko powinniśmy podporządkować. Święty Paweł w 1.
Liście do Koryntian napisał: „Trzeba bowiem, ażeby królował…”. Trzeba abyśmy
to, czym żyjemy i co czynimy łączyli razem z Jezusem Chrystusem. Kiedy będziemy
tak postępować, gdy oddamy Mu wszystko, wtedy rzeczywiście będziemy mu
służyć. Ta nowenna ma nam przypomnieć, byśmy na nowo rozbudzali w sobie
pragnienie, by Chrystus panował w naszym życiu osobistym, w naszym środowisku
i w naszej ojczyźnie. Nie chodzi tu o królowanie rozumiane na sposób ziemski. Sam
Jezus powiedział, że królestwo Jego nie jest z tego świata. Chodzi o duchowe
panowanie, gdy Jego pytamy o rację naszego postępowania. Pytania: czy Jezusowi
podoba się to, co robię, co myślę, jak postrzegam innych, powinny towarzyszyć nam
każdego dnia.
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Przypominamy, że Msza św. wieczorna w sobotę, w czasie trwania ograniczeń co
do liczby wiernych w kościele, będzie z liturgią niedzielną.
2. Dziś w Kościele obchodzony jest IV
Światowy Dzień Ubogich. To dzień
miłości i solidarności z cierpiącymi z
powodu biedy i niedostatku. W
internecie, także na naszej stronie
parafialnej, możemy zapoznać się z
orędziem Papieża Franciszka z okazji
tego dnia.
3. Codziennie modlimy się za naszych
zmarłych, których wspominamy w wypominkach. W czwartek o godz. 17.00
odprawiona będzie Msza św. w intencji tych zmarłych.

4. Za tydzień Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela
roku liturgicznego. Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji rejonów V i VI. Trwa
nowenna przed uroczystością Chrystusa Króla. Modlitwy tej nowenny będziemy
odmawiać w naszym kościele codziennie po Mszach św. wieczornych, przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem.
5. Serdecznie dziękujemy za prace przy sprzątaniu kościoła. Prosimy do sprzątania w
SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 6.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 16/11/2020 - 22/11/2020
16/11/2020 Poniedziałek
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od Rady Parafialnej w Polance)
17:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od anonimowego ofiarodawcy)
17/11/2020 Wtorek
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od Jóżefa Starmach z rodziną z Mszany)
17:00 Za + LUDWIKA Kubak w 13 rocz. śmierci
18/11/2020 Środa
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + JANA Sas w 27 rocz. śmierci
17:00 Za + TOMASZA Jartym (od rodziny Jartymów)
19/11/2020 Czwartek
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + JANA Sopel (od wnuka Kamila)
17:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od RN, Zarządu i Pracow. BS w Radymnie)
17:00 Za ZMARŁYCH polecanych w wypominkach
20/11/2020 Piątek
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od Anieli Kowalczyk z rodziną z Mszany)
17:00 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od Pracowników PCEN w Krośnie)
21/11/2020 Sobota
06:30 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
17:00 Za + JANUSZA Pilsak
17:00 Za + WŁADYSŁAWĘ Grendus (od rodz. Gałązka z par. Krosno-Polanka)
22/11/2020 Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
08:00 Za Parfian;
10:00 Za + ANDRZEJA Czech
11:30 Za rejon V i VI;
16:00 Za + SYLWESTERA Opaluch (greg)
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

