W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 121 – 25 marca 2018 r. – Niedziela Palmowa

Z Ewangelii na niedzielę (Mk 14,1-15,47)
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny
dziewiątej. O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eloi,
Eloi, lema sabachthani», to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie
opuścił? Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: «Patrz, woła
Eliasza». Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał
Mu pić, mówiąc: «Poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby Go
zdjąć [z krzyża]». Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. A zasłona przybytku rozdarła
się na dwoje, z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha,
rzekł: «Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym».

Rozważanie:
Św. Marek pisze, że moment skonania Jezusa poprzedza mrok, który ogarnia całą ziemię. Do godziny
dziewiątej, do godziny konania Jezusa. To Jezus przyjmuje, wchłania ten mrok w swoje serce. To dlatego
czuje się tak opuszczony. A jednak modli się do Ojca. A ja, jak czynię? Ewangelista opisuje dwa znaki
towarzyszące skonaniu Jezusa. Zasłona Przybytku – Świętego Świętych rozdziera się na dwoje. Tak jakby
Bóg rozdarł swe szaty wobec bluźnierstwa, jakim było zabicie Jego Syna. Równocześnie jednak to miejsce,
gdzie mógł tylko raz do roku wejść kapłan, staje się otwarte dla wszystkich. Nawet najgorszy grzech
to okazja doświadczenia Bożego Miłosierdzia. Czy tak patrzę na moje grzechy i spowiedź? Drugi znak
to setnik – poganin, który wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym. Nie żaden z apostołów, nie żaden z Żydów,
ale poganin. To potwierdzenie, że Śmierć Jezusa są odkupieniem wszystkich ludzi. Jak patrzę na tych,
którzy nie doświadczyli Bożej Miłości, których wiara jest słaba lub nie ma jej wcale. Czy nie chciałbym
Bożych łask zatrzymać tylko dla siebie? (D.E.)
W liturgii obchodzimy:
Wielki Poniedziałek - wspomnienie św. Dobrego Łotra, Patrona Archidiecezji Przemyskiej,
w czwartek rozpoczyna się Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego,
Msza Wieczerzy Pańskiej, Wielki Piątek – Dzień Spoczynku Pana, Liturgia na cześć Męki Pańskiej,
Wielka Sobota – Wigilia Paschalna.
Liturgia słowa:
Niedziela (25.03): Iz 50,4-7 Ps 22 Flp 2,6-11 Mk 14,1-15,47; poniedziałek (26.03): Iz 42,1-7 Ps 27
J 12,1-11; wtorek (27.03): Iz 49,1-6 Ps 71 J 13,21-33.36-38; środa (28.03): Iz 50,4-9a Ps 69 Mt 26,14-25;
czwartek (29.03): Wj 12,1-8.11-14 Ps 116B 1Kor 11,23-26 J 13,1-15; piątek (30.03): Iz 52,13-53,12
Ps 31 Hbr 4,14-16;5,7-9 J 18,1-19,42; sobota (31.03): Rdz 1,1-2,2 Ps 104 lub Ps 33 Rdz 22,1-18 Ps 16
Wj 14,15-15,1a Ps: Wj 15 Iz 54,4a.5-14 Ps 30 Iz 55,1-11 Ps: Iz 12 Ba 3,9-15.32-4,4 Ps 19
Ez 36,16-17a.18-28 Ps 42 lub Ps 51 Rz 6,3-11 Ps 118 Mk 16,1-7.

Czcigodni Kapłani i Księże Diakonie
Dziękujemy, że odpowiedzieliście na głos Chrystusa, który wezwał Was do pójścia za Nim.
Dziękujemy za Waszą pracę. Bóg zapłać za każdą Eucharystię, kazanie, spowiedź, modlitwę,
błogosławieństwo, za wszystkie udzielone sakramenty i za wszystkie łaski, które dzięki Waszej
posłudze otrzymaliśmy od Pana. Jesteśmy wdzięczni za Waszą serdeczność, uśmiech, życzliwość,
otwartość, wszelką pomoc i poświęcony czas. Otaczamy Was modlitwą, a w dniu Waszego Święta
czynimy to w sposób szczególny. Życzymy, abyście byli zawsze wierni Chrystusowi. Niech On obdarza
Was łaskami, których potrzebujecie. Życzymy zdrowia, radości, życzliwych ludzi na swej drodze,
a także realizacji osobistych pragnień.
Parafianie

Triduum Paschalne
Wielki Czwartek
Właściwe Triduum Sacrum rozpoczyna się w czwartek wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej.
Zaczyna się ona po zmierzchu i jest pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.
Podczas hymnu Gloria, którego nie słyszeliśmy w Wielkim Poście, biją dzwony. Po homilii w wielu
kościołach ma miejsce obrzęd umywania nóg. Główny celebrans obmywa i całuje stopy dwunastu
mężczyzn. Jest to nawiązanie do gestu Chrystusa wobec Apostołów i przypomina o służebnej roli Kościoła.
Po Komunii świętej następuje procesja do Kaplicy Adoracji, zwanej ciemnicą. Umieszczenie tam
Najświętszego Sakramentu symbolizuje uwięzienie Jezusa u arcykapłana.
Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie
centralnego miejsca świątyni – ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej nie ma tam obrusa, świec i innych ozdób.

Wielki Piątek

W drugim dniu obchodów “Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego”
Kościół rozmyśla nad Męką Zbawiciela i adoruje Jego Krzyż. Z tego względu obowiązuje nas post.
W Wielki Piątek nie sprawuje się Eucharystii, a tabernakulum jest puste. Wieczorem sprawowana
jest Liturgia Męki Pańskiej. Liturgia rozpoczyna się w ciszy. Po dojściu do ołtarza kapłani padają na twarz,
zaś wszyscy wierni klękają i modlą się w milczeniu. Następnie ma miejsce Liturgia Słowa. Jej centralnym
punktem jest opis Męki Pańskiej według świętego Jana. Liturgia Słowa kończy się uroczystą
modlitwą powszechną. W dziesięciu wezwaniach Kościół wyraża powszechność Zbawienia i modli
się za wszystkich ludzi.
Kolejną częścią obrzędów Wielkiego Piątku jest adoracja Krzyża. Może on być odsłaniany w trzech
etapach i trzykrotnie podnoszony. Kapłan śpiewa przy tym wezwanie: “Oto drzewo Krzyża, na którym
zawisło zbawienie świata”. Odpowiadamy: “Pójdźmy z pokłonem”. Od tej chwili aż do Wigilii Paschalnej
przyklęka się przed Krzyżem.
Po zakończeniu adoracji osobistej rozpoczynają się obrzędy Komunii świętej. Gdy Komunia dobiegnie
końca, Najświętszy Sakrament jest przenoszony do Grobu Pańskiego w monstrancji nakrytej
przezroczystym welonem. Po krótkiej adoracji w ciszy, kapłan i usługujący odchodzą do zakrystii.
Od tego momentu do liturgii Wigilii Paschalnej Chrystus spoczywa w grobie. Symbolizuje
to przedstawiająca Go figura. Należy jednak pamiętać, że obiektem czci i adoracji nie jest figura,
lecz sam Chrystus obecny w Najświętszym Sakramencie i wystawiony w monstrancji.

Wielka Sobota
Wielka Sobota jest trzecim dniem Triduum Paschalnego. Kościół trwa przy Grobie Pańskim
rozważając Mękę i Śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani piekielnych, a także w modlitwie
oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Tego dnia nie sprawuje się Ofiary Mszy św. Dominantą
Wielkiej Soboty jest Liturgia Wigilii Paschalnej, którą celebruje się po zachodzie słońca.

Wigilia Paschalna

Wigilia Paschalna jest najważniejszym wydarzeniem całego roku liturgicznego, źródłem
i ukoronowaniem liturgii, szczytem życia chrześcijańskiego. Pascha to punkt zwrotny w dziejach
ludzkości, uwieńczenie Triduum Sacrum i uobecnienie Zbawczych planów Boga wobec człowieka,
przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. To także przejście ze śmierci
do życia, z ciemności do światła, która objawia się w Mistycznym Ciele Chrystusa-Kościele.
Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z czterech głównych części:
Liturgia Światła – przed kościołem rozpala się ognisko, od którego zapalana jest świeca paschalna
(Paschał), która symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego. W kościele panuje ciemność, oznaczająca
ciemności naszych grzechów. Następnie kapłan wnosi do świątyni Paschał i w trzech stacjach ukazuje
świecę mówiąc: “Światło Chrystusa” na co Lud odpowiada: “Bogu niech będą dzięki”. Po trzeciej stacji
zapala się wszystkie światła w Kościele. To znak, że Jezus jest naszym światłem, które oświeca nasze życie
i wyciąga nas z ciemności grzechu. Następnie kapłan okadza Paschał i śpiewa Exultet, który jest orędziem
wielkanocnym i zwiastuje zmartwychwstanie.
Liturgia Słowa – jest to kontynuacja Liturgii Światła, teraz światło przychodzi w postaci słów Boga.
Liturgia Słowa składa się z ośmiu czytań. Siedem czytań pochodzi ze Starego Testamentu, zaś ósme
z Nowego Testamentu z Listu św. Pawła (Epistoła). Po nich odczytana zostaje Ewangelia. Czytania są
przeplatane psalmami responsoryjnymi. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu rozbrzmiewa
uroczyste Gloria, w czasie którego dzwonią dzwony i dołącza się muzyka organowa, a przy ołtarzu zapala
się świece. Po czytaniu z Listu św. Pawła śpiewa się radosne Alleluja. Osiem czytań symbolizuje pełnię

Objawienia. Nawiązują one do dziejów świata, człowieka, Narodu Wybranego i mówią o wierności i miłości
Boga do ludzi oraz o życiu, jakie mamy przez zanurzenie w Mękę i Śmierć Chrystusa. Natomiast Ewangelia
opowiada nam o Zmartwychwstaniu Jezusa.
Liturgia Chrzcielna – składa się z Litanii do Wszystkich Świętych, błogosławieństwa wody chrzcielnej
i odnowienia przyrzeczeń chrztu. W tym czasie można udzielać sakramentu chrztu. Kościół wzywa
świętych, którzy poprzedzili nas w drodze do Ojca, aby byli naszymi orędownikami i przewodnikami do
Zbawienia. Następnie kapłan błogosławi wodę zanurzając w niej Paschał. W modlitwie ukazane jest
znaczenie wody, która ma wyrażać łaskę chrztu i przypominać nam wydarzenia związane z potopem,
przejściem przez Morze Czerwone i wreszcie chrzest Jezusa w wodach Jordanu oraz tę wodę, która
wypłynęła z boku Jezusa Ukrzyżowanego. Modlitwa kończy się uwielbieniem Trójcy Przenajświętszej.
Następnie wszyscy, trzymając w rękach zapalone świece, odnawiają przyrzeczenia chrztu św. Każdy
ochrzczony odnawia swoją wiarę i przynależność do Chrystusa. Liturgia chrzcielna kończy się Modlitwą
Powszechną.
Liturgia Eucharystyczna – na początku do ołtarza przynosi się chleb i wino, które mocą
słów konsekracji staną się Ciałem i Krwią Chrystusa. Podczas Komunii św. Jezus daje nam Siebie żywy
i zmartwychwstały. Ten sam, który przelał za nas Swoją Krew na krzyżu, jednoczy się ze Swoim
Ludem i daje nam udział w Swoim Mistycznym Ciele. Po komunii kapłan w sposób uroczysty
odsyła Lud, który ma żyć łaską wiary, nadziei i miłości - łaską, którą Bóg daje nam przez misterium
paschalne, a to co przeżywamy w czasie Paschy, ma być udziałem w naszym codziennym życiu.

Rezurekcja

Rezurekcja jest uroczystym ogłoszeniem Światu zmartwychwstania Jezusa, a zarazem symbolem
naszego pielgrzymowania, w którym przewodnikiem jest Chrystus. W czasie procesji śpiewa się pieśni
wielkanocne, dzwonią dzwony, a Lud podąża za Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie.
Na początku procesji niesiony jest krzyż ozdobiony czerwoną stułą oraz figura Jezusa Zmartwychwstałego.
W czasie każdej Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną, po komunii, śpiewa się Te Deum które jest hymnem
uwielbienia Boga. (D.E.)

Droga Krzyżowa ulicami Radymna
Wyleję Ducha mego na wszelkie ciało (Jl 3,1a)
Niesprzyjająca pogoda nie wystraszyła uczestników Drogi Krzyżowej, która w piątek 16 marca
przeszła ulicami naszego miasta. Tegoroczne rozważania nawiązywały do hasła roku duszpasterskiego
„Jesteście napełnieniu Duchem Świętym”, które jest równocześnie hasłem tegorocznego Spotkania
Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Posiłkując się fragmentami z Pisma Świętego staraliśmy się spojrzeć
w prawdzie na nasze życie, które z naszych myśli słów i czynów nie pozwalają otworzyć się w pełni
na działanie Ducha Świętego. Jak zwykle Droga Krzyżowa zgromadziła ludzi w różnym wieku, wszystkich
stanów i zawodów z obu radymniańskich parafii. Ich przedstawiciele podejmowali przy kolejnych
stacjach krzyż. Czuć było atmosferę modlitwy i religijnego skupienia, która towarzyszy temu
wyjątkowemu nabożeństwu od wielu już lat. Przeżywana wspólnie Droga Krzyżowa była wielkim
wołaniem o nowe wylanie Ducha Świętego na Radymno. Deszcz, których przemoczył niektórych do nitki,
to dla mnie znak, że wołanie to było przez Boga wysłuchane. (D.E.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – NIEDZIELA PALMOWA
1.

2.
3.

4.

DZISIAJ Niedziela Palmowa. Trwa Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Msza święta
dla zgromadzonej młodzieży i wszystkich mieszkańców naszego miasta o godz. 11.00.
Rozpocznie się ona poświęceniem palm przy kościele św. Wawrzyńca i procesją z palmami na plac
przed Urzędem Miasta.
O godz. 15.15 ostatnie GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym i Msza święta.
Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Msze święte wieczorne w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.00.
We wtorek dzień spowiedzi wielkanocnej w RADYMNIE. Spowiedź w obu parafiach
od godz. 9.00 do 12.00 i od godz. 15.00 do 18.00.
W czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne Męki
i Zmartwychwstania Pańskiego. Nie są to dni przygotowania do Uroczystości Paschalnej, ale już sam
obchód Paschy Chrystusa przez udział w Jego Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu.

NABOŻEŃSTWA WIELKIEGO TYGODNIA
1.

WIELKI CZWARTEK -

2.

WIELKI PIĄTEK 17.30 - Droga Krzyzowa w kosciele. Początek Nowenny do Miłosierdzia
Bozego.

3.

18.00 - Msza sw. Wieczerzy Panskiej

18.00 - Liturgia Męki Panskiej

WIELKA SOBOTA 19.00 -

Wigilia Paschalna (przynosimy swiece, ktore podczas liturgii
odpalamy od paschału i uwazamy, by nie rozlewac wosku).
W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów: o godz. - 9.00; 10.00; 11.00 i 12.00.
Okazja do adoracji Pana Jezusa w Grobie. Prosimy, by nie rozmawiać w kościele.

4.

WIELKA NIEDZIELA

Rezurekcja o godz. 6.00. Następne Msze św. o godz. 10.00 i 11.30.

(Nie ma Mszy św. popołudniowej). Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II.
5.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze św.: o godz. 8.00; 10.00 i 11.30. (Nie ma Mszy św.
popołudniowej).

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

W Wielki Czwartek adoracja Pana Jezusa do godz. 22.00.
W Wielki Piątek adoracja Pana Jezusa od godz. 7.00 do 22.00.
W Wielką Sobotę adoracja Pana Jezusa od godz. 7.00 do Wigilii Paschalnej.
Zapraszamy do adoracji Pana Jezusa mieszkańców naszej parafii. Porządek adoracji poszczególnych
rodzin parafii zostanie umieszczony w gablotce – proszę się z nim zapoznać.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły nie ma od niego dyspensy. Wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych obowiązuje od 14 – tego roku życia do śmierci, a post ścisły od 18–tego
do 60–tego. Zachęca się wiernych do postu także w Wielką Sobotę oraz do wprowadzania w ducha
pokuty tych, którzy z racji młodego wieku nie są do niego jeszcze zobowiązani.
Dziękujemy Różom Żywego Różańca za ofiary złożone na kwiaty do Bożego Grobu.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Bardzo prosimy do sprzątania w sobotę
na godz. 21.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 17, mieszkania od 1 do 30.
Kancelaria parafialna czynna w Wielkim Tygodniu tylko we wtorek bezpośrednio po Mszy św.

INTENCJE MSZY ŚW. 25/03/2018 - 01/04/2018
25/03/2018 NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
09:00 Za parafian; 16:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla ks. JAKUBA (Diakonia)
26/03/2018 Poniedziałek: 06:30 – 1. Za + STANISŁAWA Halwę – (rodzina Burbeło); 2. Za ++ JULIANA
i STEFANIĘ; 3. Za + ANNĘ w 17 r. śmierci. 18:00 Za + JANINĘ Lichotę w 1 r. śmierci
27/03/2018 Wtorek: 06:30 – 1. DANTIS; 2. Za + STANISŁAWA Halwę – (sąsiedzi); 3. Za + MARIĘ Loret
w 1 r. śmierci. 18:00 Za + ANDRZEJA w 22 r. śmierci
28/03/2018 Środa: 1. Za ++ JANINĘ i MIKOŁAJA Burbeło; 2. Za + STANISŁAWA Halwę – (sąsiedzi);
3. Za + ANTONIEGO Wawrzynkiewicza – (Małnowicz, Baran i Miciak). 18:00 Za + MIECZYSŁAWA
29/03/2018

WIELKI CZWARTEK 18:00
WIELKI PIĄTEK

31/03/2018
01/04/2018

WIELKA SOBOTA 19:00
NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

06:00 Za parafian; 10:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze błog. i opiekę MB dla JANA w 4 r. urodzin;
11:30 Za rejon I i II
02/04/2018

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

08:00 Za ++ DANUTĘ, JANA, ZOFIĘ i ZYGMUNTA; 10:00 Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego w 2 r. śmierci;
11:30 Za + EDWARDA w 6 r. śmierci, za ++ MARIĘ, FRANCISZKA i ++ z RODZINY
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

