W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 122 – 1 kwietnia 2018 r.
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju, o dziwy,

Z Ewangelii na niedzielę (J 20,1-9)
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus
kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr
i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra
i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł
do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie
zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył
pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli
jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Rozważanie:
Jezus rodzi się „wśród nocnej ciszy…” i zmartwychwstaje, „gdy jeszcze
było ciemno”. Najważniejsze wydarzenia Bóg ukrywa przed nami
za zasłoną ciszy i ciemności. Zadziwiające, że ów drugi uczeń utożsamiany z Janem, który wytrwał pod krzyżem do końca - uwierzył
dopiero kiedy zobaczył pustkę grobu. Serce człowieka jest raczej takie,
że kiedy widzi pustkę, ciemność – nie wierzy. Wzrok mu podpowiada,
że nic już nie ma, wszystko się skończyło. Jan pozostał do końca, widział
śmierć Jezusa i może dlatego, widząc pusty grób, wierzy. Doświadczył
wszystkiego, więc wszystko może zrozumieć. W życiu trzeba przeżyć
wszystko, co nas spotyka. Bez przeżycia cierpienia nie ma wiary.
Bez doświadczenia smutku i śmierci nie można również doświadczyć
prawdziwej radości i zmartwychwstania. Kiedy wyłączasz
przeżywanie trudnych emocji: smutku, bólu, cierpienia – to wyłączasz
wszystkie emocje, a nie tylko pojedyncze. Czy pozwalasz sobie
na to, aby przeżyć swoje życie w pełni? Na koniec dzisiejszej modlitwy
poproś Pana, by przeprowadzał cię przez każdą ciemność, smutek
i lęk do głębokiej wiary i pełnej radości w Nim, twoim Zbawicielu.
(modlitwawdrodze.pl)

„Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem,
Gdy na drodze mej stanąłeś Panie mój.
Co się wtedy ze mną stało, nie wiedziałem,
Jedno wiem, żeś Ty mnie zbawił, jam jest Twój”.

Z okazji świąt Wielkanocnych życzymy, aby każdy z Was, drodzy Parafianie wśród
codzienności spotkał Chrystusa Zmartwychwstałego, który jest Życiem i daje Życie.
Życzymy mocnej wiary, że spotkanie to przemienia serca, pozwala z optymizmem
spoglądać na wyzwania i trudy codzienności. Niech spotkanie z Jezusem napełni Wasze
serca miłością Jego miłością. Oby Ten który zwycięża śmierć i grzech pomoże
nam wszystkim pokonać to co jeszcze nie pozwala nam prawdziwie zmartwychwstać.
Z całego serca dziękujemy wszystkim składającym nam świąteczne życzenia. Staraliśmy
się odpowiedzieć na nie modlitwą, szczególnie za pamiętających o swoich kapłanach.
Wasi księża

W liturgii obchodzimy:
W tym tygodniu kolejnych osiem dni tworzy oktawę Wielkanocy. Kościół chce w ten sposób podkreślić
rangę i ważność uroczystości. Wszystkie dni oktawy posiadają taki sam walor jak Niedziela
Zmartwychwstania. Okres ośmiu dni traktowany jest jak jeden dzień, jako jedno święto, jako dzień
najradośniejszy. Dlatego między innymi w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje post w piątek.
Intencje modlitewne - kwiecień:
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać
gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.
Diecezjalna intencja różańcowa: Za proszących nas o modlitwę.
Liturgia słowa:
Niedziela (01.04): Dz 10,34a.37-43 Ps 118 Kol 3,1-4 J 20,1-9; poniedziałek (02.04): Dz 2,14.22b-32
Ps 16 Mt 28,8-15; wtorek (03.04): Dz 2,36-41 Ps 33 J 20,11-18; środa (04.04): Dz 3,1-10 Ps 105
Łk 24,13-35; czwartek (05.04): Dz 3,11-26 Ps 8 Łk 24,35-48; piątek (06.04): Dz 4,1-12 Ps 118 J 21,1-14;
sobota (07.04): Dz 4,13-21 Ps 118 Mk 16,9-15.

Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremne jest i nasze nauczanie (1 Kor 15,14)
Św. Paweł wiele miejsca poświęca sprawie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i wierzących. Jest
to centralna prawda wiary chrześcijańskiej, przejęta z tradycji i oparta na osobistym doświadczeniu
apostoła. Podkreślając: „Przekazałem wam na początku to, co przejąłem”, nie zostawia wątpliwości,
że prawda o zmartwychwstaniu należy do najstarszych i najważniejszych elementów. Wyznanie wiary
w zmartwychwstanie Pana opiera się na dwóch zasadniczych przesłankach. Po pierwsze, jest zgodne
z zapowiedziami Pisma Świętego. Po drugie, prawda o zmartwychwstaniu Jezusa opiera się na
świadectwie Jego uczniów oraz przemianie Szawła pod Damaszkiem. W tym miejscu jego słowa brzmią
tyleż pokornie, co dramatycznie: „W końcu, już po wszystkich, [Chrystus] ukazał się także i mnie jako
poronionemu płodowi.”. Kolejne pouczenia rozpoczyna retoryczne pytanie postawione Koryntianom:
„Jeżeli więc głosimy, że Chrystus zmartwychwstał, jak mogą mówić niektórzy z was, że nie ma
zmartwychwstania?” Paweł stawia sprawę jasno: „Jeżeli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie
zmartwychwstał. A jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, to daremne jest i nasze nauczanie, oraz
pusta jest wasza wiara”. Nikt wtedy ani później nie wyraził dosadniej tej prawdy! Sedno zbawczego
dzieła Chrystusa zawiera się w zmartwychwstaniu, które nadaje sens Jego śmierci. Gdyby Chrystus nie był
tym, kogo wyznają i głoszą chrześcijanie, to w grzesznej kondycji ludzkości nic się nie. Ale jest inaczej!
Ponieważ stworzenie odmówiło posłuszeństwa Bogu, Bóg poddał wszystko Synowi, który przywrócił Jego
panowanie nad światem i odzyskał upadłą ludzkość dla Boga. Skoro Chrystus zmartwychwstał zatem
to, co stało się Jego udziałem, będzie też udziałem wszystkich, którzy Go wyznają. (ks. Waldemar Chrostowski)

Jan Paweł II: Zostań z nami, Jezusie, ukrzyżowany i zmartwychwstały!
W drugi dzień Wielkanocy przypada 13. rocznica śmierci Jana Pawła II. Przypominamy dzisiaj
fragmenty orędzia na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2005. Odczytał je 27 marca
na zakończenie mszy św. na Placu św. Piotra sekretarz stanu kard. Angelo Sodano, podczas gdy Ojciec
Święty śledził ten tekst na kartce z okna swego apartamentu w Pałacu Apostolskim. Na zakończenie
pobłogosławił zgromadzonych na placu znakiem krzyża. „Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania,
my także powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na świecie: Zostań z nami, Jezusie,
ukrzyżowany i zmartwychwstały! Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo dla ludzkości
kroczącej drogami czasu!" - głosiło orędzie. Prosi, aby Chrystus - Żywe Słowo Ojca wlał ufność i nadzieję
"w tych, którzy szukają prawdziwego sensu swego istnienia" oraz aby "nasycił człowieka głodnego
prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju (…) Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie,
także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia! Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy. Spraw,
by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych, które są duszą
ich cywilizacji. Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze. W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy
nadzieję, bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego (por. J 6, 68). Mane nobiscum, Domine! Alleluja!"

Spotkanie Młodych Archidiecezji w Radymnie - Wieczernik

Nabożeństwo, któremu przewodniczył Ks. Abp Józef Michalik rozpoczęło się w wyciemnionym kościele.
Jak powiedział jeszcze przed rozpoczęciem nabożeństwa Ks. Prał. Tadeusz Biały ten klimat ciemności miał
posłużyć zebranym, by odkryli blask Słońca, które nie zna zachodu jakim jest Ukrzyżowany
i Zmartwychwstały Chrystus. Ks. Tadeusz zachęcił też młodych, by weszli w to spotkanie z Bogiem w ciszy,
pomagając tą ciszą sobie i innym w otwarciu na Pana Boga. W tej ciszy do kościoła weszła procesja

liturgiczna. W powitaniu skierowanym do młodych Ks. Abp Józef Michalik przypomniał, że zgromadzili
się oni w imię Trójcy Przenajświętszej i że mogą zgodnie z obietnicą Jezus oczekiwać przyjścia Ducha
Świętego. Przypomniał on też młodym, że jest to czas szczególnej łaski, szczególnych darów Bożych.
Nie tylko nasz wkład jest ważny w relacji z Panem Bogiem, ale pośród nich jest Chrystus. Nabożeństwo
miało charakter stacyjny. Stacje były rozważaniem darów Ducha Świętego. Ukazywały też bogactwo
zawarte w liturgii.
Stacja I – Duch mądrości jest Stworzycielem wszystkiego. Do świątyni został wniesiony
zapalony paschał. Przeczytany został fragment Księgi Rodzaju opisujący stworzenie świata. Celebracji
towarzyszył śpiewany przez diakonię muzyczną kanon „Veni Creator Spiritus”. Następnie wszyscy zebrani
odśpiewali hymn „O Stworzycielu Duchu Przyjdź”. Na koniec tej stacji Ks. Arcybiskup modlił się, byśmy
pouczeni światłem Ducha Świętego poznawali, co jest prawe i radowali się Jego pociechą.
Stacja II – Duch umiejętności jednoczy wszystkie ludy i języki. Rozważanie tej stacji
rozpoczęło zawarte w Księdze Rodzaju opowiadanie o wieży Babel. Zesłanie Ducha Świętego odwróciło
pomieszanie języków pod wieżą Babel. Odtąd modlitwa łączy nas we wszystkich językach i wszystkich
kościołach na całym świecie. Młodzi odpalili świece od paschału, a towarzyszyła temu modlitwa „Kantyk
Trzech Młodzieńców” z Księgi Daniela wypowiedziana w wielu językach jako znak powszechności
jednoczącego działania Ducha Świętego oraz śpiewany przez chór kanon „Psalmite Deo”. Dwunastu
przedstawicieli młodzieży zgromadzonych ze świecami wokół paschału symbolizowało dwunastu
apostołów zgromadzonych wokół Chrystusa. Ks. Arcybiskup modlił się w tej stacji o dary Ducha Świętego,
byśmy stale dążyli do prawdy i jedności chrześcijan.
Stacja III – Duch pobożności jest duchem proroctwa. Młodzi poprzez wspólny śpiew
Psalmu 139 „Bóg wszystko przenika” wychwalali Boga za dzieło Stworzenia i jeszcze wspanialsze dzieło
Odkupienia.
Stacja IV – Duch bojaźni Bożej jest posłany przez Chrystusa Zbawiciela. Stację
rozpoczęło odczytanie fragmentu z Dziejów Apostolskich opisującego Zesłanie Ducha Świętego. Zebrani
odśpiewali hymn „Chwała na wysokości Bogu” i w tym momencie rozpaliły się wszystkie światła
w kościele, a na ołtarzu zostały zapalone świece. Ksiądz Arcybiskup modlił się, by Chrystus umocnił mocą
Ducha Świętego serca odrodzonych dzięki Bożej łasce. Następnie od głównego wejścia kościoła został
wniesiony ewangeliarz na znak, że zaraz będzie
uroczyście proklamowane Słowo Boże. Diakon okazał
zgromadzonym ewangeliarz, a następnie odczytał
fragment Ewangelii według św. Jana opisujący
ukazanie się zmartwychwstałego Jezusa apostołom.
Ksiądz
Arcybiskup
udzielił
zebranym
błogosławieństwa ewangeliarzem.
Na początku swojej homilii Ksiądz Arcybiskup
Józef pogratulował młodzieży odwagi, która skłoniła
ich do odwiedzenia kolejnego miasta – miejsca SMAP.
Pogratulował też odwagi Radymnu i okolicznym
parafiom, że zdecydowały się przyjąć tyle młodzieży.
Przypomniał, że Spotkania Młodych Archidiecezji
Przemyskiej są swego rodzaju fenomenem w Polsce. Widać w tym wspaniałomyślność tych, którzy przyjęli
młodych, ale i samych młodych, którzy przyjeżdżają na trzy dni spotkania. Młodzież to już dziś siła
i nadzieja na ożywienie Kościoła. Już dzisiaj od ludzi młodych zależy świętość Kościoła. Ksiądz Arcybiskup
przypomniał, że w zadaniach, które stoją przed Kościołem nie jesteśmy sami. To sam Chrystus – Boży Syn
zaangażował się, by nam się to wszystko udało,
by nasze życie się udało. Obiecał nam Ducha Świętego
i posłał Go. Słyszeliśmy o tym w Ewangelii.
I apostołowie i późniejsi święci mieli problem
ze zrozumieniem – kim jest Duch Święty? Jezus
domaga się jednak wiary. Jeden z ojców Kościoła,
Grzegorz z Nyssy powiedział, że działanie Ducha
Świętego podobne jest do dobrych perfum – nie
widzisz, ale zapach czujesz. Pamiętajmy, że Trójca
Święta jest tajemnicą. Tego się nie da po ludzku
zrozumieć. To przyjmujemy od Kogoś, to nam
powiedział i oddał za tę prawdę życie. Naszą rolą jest

przyjęcie tej prawdy. Uświadomienie sobie, że nie jesteśmy sami na tej drodze. Ksiądz Arcybiskup podzielił
się swoim doświadczeniem, że czas szkoły to czas wielkich łask Bożych. Niektóre z nich uświadomił sobie
dopiero teraz, jak Pan Bóg go prowadził. Tak samo prowadzi każdego, tylko nie przegapmy tej okazji. Bóg
jest tak pokorny, że działa niemal niewidocznie. Duch Święty rozdaje owoce Ukrzyżowania. Pomaga,
by zaświadczyć o Chrystusie. Duch Święty przyszedł nas uświęcić. Współpraca z Duchem Świętym,
to posłuszeństwo sumieniu. Nie musisz się bać zła, sięgnij po pomoc Ducha Świętego przez codzienną
modlitwę. Duch Święty jest mocny. Pan Jezus daje nam Ducha Świętego, byśmy dziś dokonali czegoś
dobrego wobec otaczających nas ludzi.
Stacja V - Duch rozumu oczyszcza z grzechów. Stację tę rozpoczęło odczytanie fragmentu
z Listu Św. Pawła do Tytusa. Przypomniał on, że Duch Święty udzielony nam przez zmartwychwstałego
Chrystusa oczyścił nas z grzechów w sakramencie chrztu świętego. Znakiem tego, zgodnie ze starą tradycją
Kościoła było poświęcenie wody i soli. Ta sól była później rozpuszczona w wodzie i tą wodą zostali
pokropieni wszyscy zebrani na nabożeństwie.
Stacja VI - Duch rady dokonuje naszego uświęcenia. Na początku przeczytano komentarz,
który wyjaśniał znaczenie gestu wyciągniętych rąk. Symbolizuje on Ducha Świętego, a Kościół zachował
go we wszystkich siedmiu znakach sakramentalnych. W sposób szczególny wyraża on tajemnicę, że mocą
Ducha Świętego chleb i wino złożone na ołtarzu stają się Ciałem i Krwią naszego Pana, Jezusa Chrystusa.
Przeczytano później fragment Listu Św. Pawła do Rzymian mówiący o tym, że Duch Święty czyni
nas dziećmi Bożymi. Poprzedził on obrzęd Komunii Świętej. W czasie tego obrzędu młodzi mieli
możliwość spotkania z Chrystusem, który umacnia ich na całe życie.
Stacja VII - Duch męstwa jest pieczęcią zbawionych. Rozważanie ostatniej stacji tego
nabożeństwa rozpoczęło odczytanie fragmentu Drugiego Listu Św. Pawła do Koryntian. Mówił on,
że wszystkie Boże obietnice spełniły się w Jezusie oraz, że Bóg odcisnął na nas swoją pieczęć, jako zadatek
Ducha Świętego. Komentarz, który później nastąpił przypomniał, że Duch Święty uzdolnił nas do mężnego
wyznawania wiary i postępowania według jej zasad. Następnie Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik udzielił
uroczystego błogosławieństwa. Na koniec młodzi odśpiewali Hymn SMAP-u „Świeć Jezu, świeć”.
W tej pieśni zebrani wyśpiewali cały swój entuzjazm wynikający z rozpoczynającego się Spotkania
Młodych. (D.E. foto Miasto Radymno)

Adoracja Krzyża - Oddał Ducha – oddał Matkę: Modlitwa za Ojczyznę
W tą głęboką modlitwę wprowadził zebraną młodzież śpiew Diakonii Muzycznej. Szczególnie
przejmująca była pieśń, w której młodzi artyści wyśpiewali wyznanie własnej grzeszności i jednocześnie
wielką ufność w Boże Miłosierdzie. Ks. Tadeusz Biały zachęcił młodych, by na wzór Maryi trwali
w postawie wierności.
Nabożeństwu w naszym kościele przewodniczył Ks. Abp Adam Szal. Na początku Ks. Arcybiskup
przypomniał, że celem tego spotkania jest towarzyszenie Jezusowi w Jego Męce i Śmierci. Z wysokości
Krzyża Jezus oddał nam swoją Matkę, oddał nam też Ducha Świętego. Nabożeństwo to było więc wołaniem
o Ducha Świętego, nie tylko dla zgromadzonej młodzieży, ale dla całej naszej Ojczyzny. Na wzór św. Jana
Pawła II, który na pl. Zwycięstwa w Warszawie modlił się „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch
Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi.”
Przy dźwiękach pieśni „Kto do nieba pragnie iść, musi wziąć codzienny krzyż” został w asyście
ministrantów wniesiony krzyż Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej.
Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa. Pierwsze czytanie pochodziło z Apokalipsy Św. Jana. Mówiło
on o znaku Niewiasty obleczonej w Słońce i mającej porodzić Syna oraz o Smoku, który chciał pożreć
jej Dziecię. W psalmie responsoryjnym z Księgi Judyty zebrani wyśpiewali chwałę Maryi – chwały naszego
narodu. Słowa Ewangelii wg Św. Jana opisywały scenę, gdy na krzyżu Jezus oddał nam przed swoim
skonaniem swoją Matkę.
W swojej homilii Ks. Arcybiskup zwrócił uwagę zebranych, że krzyż SMAP ilustruje przeczytaną
przed chwilą Ewangelię. Krzyż jest wyrazem dramatu, bo umiera niewinny Jezus, ale jednocześnie dzieje
się coś pięknego, bo dokonuje się nasze zbawienie. Ks. Arcybiskup przypomniał postawę Maryi, która
złączyła się wraz ze swoim Synem z wolą Bożą. Wydarzenia z całego życia rozważała w swoim sercu. Jezus
oddaje swoją Matkę. Jego słowa nabrały uroczystego charakteru poprzez przywołanie słowa „Niewiasto”.
Nawiązywał w ten sposób do niewiasty z zapowiedzi Starego Testamentu. Chrystus nie tylko chciał
zapewnić opiekę swojej Matce, ale by Ona zaakceptowała wszystko to, co przyjęła podczas Zwiastowania.
Maryja trwała pod krzyżem. Była w tym momencie szczególnie wybrana jako Matka Kościoła. Zawsze
wpatrując się w krzyż, patrzymy na Jezusa, ale również na Maryję. Zadanie Maryi było trudne i rozciągnęło

się poza Jej ludzkie życie. Ta uboga kobieta z Nazaretu została
wybrana na Matkę Kościoła. Było to możliwe poprzez pomoc
Ducha Świętego, który zstąpił na Nią podczas Zwiastowania.
Jej życie było podane Duchowi Świętemu. Była to współpraca
idealna, polegała na zawierzeniu Panu Bogu. Podczas
Pięćdziesiątnicy otrzymała dar pełniejszego zrozumienia
swojej roli w Kościele. Stała się Matką Kościoła
powszechnego, ale i Matką naszej Ojczyzny. Gdy Polska
odzyskała niepodległość, polscy biskupi zwrócili się do
Stolicy Apostolskiej z prośbą o ustanowienia święta Maryi
Królowej Polski. Papież Benedykt XV ustanowił je w dzień
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. To Maryja prowadzi nasz
naród, którego losy były często związane z tajemnicą Krzyża. Szczególnie pomaga nam w walce ze złym
duchem. Maryja jest Arką Przymierza. Jest znakiem szczególnej opieki Boga nad narodem wybranym oraz
znakiem wierności tego narodu Bogu. Dziś nasza ojczyzna potrzebuje wierności. My potrzebujemy
wierności naszych bliskich. Ale sami też musimy być wierni na wzór Maryi. Bez wierności będzie
samowola, chaos moralny. Bez wierności nie wytrwamy.
W modlitwie poprzedzającą adorację Krzyża Ks. Abp Adam Szal modlił się o dary Ducha Świętego
dla wszystkich zebranych i dla całej naszej Ojczyzny. Po uczczeniu znaku Krzyża przez Ks. Arcybiskupa
adorowali go kapłani, klerycy, służba liturgiczna, siostry zakonne. Następnie krzyż został ułożony w nawie
głównej
kościoła
do
osobistej
adoracji
przez
zgromadzonych na nabożeństwie młodych ludzi. Ten czas
wspólnotowej, ale i osobistej modlitwy przy krzyżu trwał
bardzo długo. Następnie młodzież podjęła Krzyż i przy
śpiewie Diakonii Muzycznej wędrował On na rękach
młodych ludzi po całym kościele. Każdy chciał Go choć
na chwilę dotknąć.
W modlitwie wiernych zebrani modlili się za Kościół
w naszej Ojczyźnie, za wszystkich biskupów i kapłanów;
za nasze władze państwowe; za Polaków na całym świecie,
aby w różnych krajach służyli Chrystusowi; za młodzież
i dzieci, aby byli nadzieją Kościoła i Ojczyzny; za zebranych
na nabożeństwie, by wsparci łaską Ducha Świętego i opieką
Matki Bożej, naszej Królowej, byli chlubą Kościoła Świętego i Ojczyzny.
Po błogosławieństwie udzielonym przez Ks. Abpa Adama Szala młodzież zaśpiewała „Hymn Młodej
Polski”, była jak podkreślił to Ks. Prał. Tadeusz Biały integralna część tej modlitwy. Pod jego
przewodnictwem młodzi zaśpiewali z wielkim entuzjazmem i siłą pieśń „Świeć Jezu, świeć” – hymn
tegorocznego SMAP-u. Śpiewy uwielbienia Boga nie miały końca. (D.E. foto Z.W.)

Procesja i Msza Św. w Niedzielę Palmową

Po odczytaniu Ewangelii opisującej triumfalny
wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy ruszyliśmy spod
kościoła św. Wawrzyńca w uroczystej i radosnej
procesji. Na jej czele niesiony był krzyż Spotkania
Młodych, później palmy nagrodzone w konkursie
organizowanym przez Przedszkole Parafialne
w Radymnie. Wielkim znakiem miłości była dla
mnie obecność na czele procesji niepełnosprawnych
młodych ludzi, którzy byli wiezieni na wózkach
inwalidzkich. Następnie szły siostry zakonne, klerycy,
wielka liczba kapłanów wraz z Ks. Abpami Adamem
Szalem i Józefem Michalikiem oraz Bpem
Stanisławem Jamrozkiem. W procesji uczestniczyła
wielka rzesza wiernych – uczestników SMAP-u i jego gospodarzy. Na placu przed Urzędem Miasta –
miejscu sprawowania Mszy Świętej oczekiwało już co najmniej drugie tyle ludzi. Liturgia Słowa z Niedzieli
Palmowej ukazuje znaczenie Męki i Śmierci Pana Jezusa. Nawiązał do tego w swojej homilii Ks. Abp Adam
Szal. Mówił, że zawiera ona wiele paradoksów. Z jednej strony śpiewamy „Hosanna Synowi Dawidowemu”,

a z drugiej czytamy w czasie liturgii przejmujące teksty opisujące Mękę Jezus. Ten dzień – Niedziela
Palmowa - zgodnie z apelem Jana Pawła II został wybrany na spotkanie młodych, by rozważali słowa
Męki Pańskiej i skierowanego do nich papieskiego orędzia. Również w tym roku papież Franciszek
skierował do młodych swoje słowa. Papieskie orędzie było główną treścią homilii Ks. Arcybiskupa.
Przypomniał on, że w swoim orędziu papież zachęca nas do spojrzenia jeszcze na Zwiastowanie NMP. Boży
zamysł zbawienia człowieka ukazany jest już na pierwszych kartach Pisma Świętego, a podtrzymywany
przez proroków. Ten Boży zamysł został zrealizowany w ubogim domu nazaretańskim. Maryja rozeznała
tę sytuację i zaufała Bogu. Tym samym zgodziła
się dzielić radości i smutki tych wydarzeń, które
miały zaistnieć. Pan Bóg posłużył się
człowieczeństwem
Jezusa
dla
zbawienia
człowieka. Posłużył się Maryją. Na Jej drodze
pojawiły się liczne krzyże. Maryja trwała przy
krzyżu Syna. Patrząc na Golgotę prosimy Jezusa
i Maryję o łaskę wytrwania – o przykład wytrwania
i odwagę wytrwania. Patrząc na Jezusa i Maryję
mamy nauczyć się stawiania czoła przeciwnością.
Papież Franciszek wymienia w swoim orędziu
niektóre z tych przeciwności. Brak miłości
najbliższych, podążanie za modą, trudności
w znalezieniu pracy, pokusę szukania „polubień”.
Często budzi się w nas niepokój. Chcemy iść właściwą drogą życia, ale nie jesteśmy do niej gotowi podjęcia
wymogów decyzji, która stoi przed nami. Co radzi papież Franciszek? Nie możemy działać pochopnie,
ale ważne decyzje podejmować po rozeznaniu. To rozeznanie dokona się w chwili ciszy – podczas
modlitwy, rekolekcji czy pielgrzymki. To rozeznanie może doprowadzić nas do wzrostu wiary – ufności
Bogu. Wiary, która jest odwagą. Jan Paweł II zauważył, że Piśmie Świętym aż 365 razy skierowana jest
zachęta „Nie lękajcie się!” Na każdy dzień roku. Do spotkania z Bogiem mamy prowadzić naszych bliskich.
Nie możemy zamknąć się w pokoju, w którym jedynym oknem na świat będzie komputer czy smartfon.
Niech nasz czas będzie zapełniony konkretnymi ludźmi. Niech każdy z nas – pisze papież – jak Maryja
czuł się powołany do określonej misji. Ks. Arcybiskup zachęcił na koniec młodzież i wszystkich zebranych
do otwarcia Jezusowi drzwi swego serca. Zachęcał do otwarcia się na różne grupy duszpasterskie.
Kolejnym radosnym momentem tej niedzielnej Mszy Świętej była Liturgia Eucharystyczna. Tak wielu
ludzi przyjęło Jezusa do swojego serca. Pieśni dziękczynienia towarzyszyły powiewające w rękach
młodzieży palmy.
Zgodnie z tradycją SMAP znakiem misji młodzieży były książki „Markowskie bociany” i „Potęga nadziei”.
Ukazują one że podjęcie krzyża prowadzi do zbawienia. Książki te były rozdawane młodzieży podczas
spotkania, a jej przedstawiciele przyjęli je z rąk Księdza Arcybiskupa. Ks. Czesław Jaworski podziękował
Bogu i wszystkim zaangażowanym w organizację Spotkania Młodych w Radymnie. Słowa do młodzieży
skierowali również Burmistrz Miasta Radymno Krzysztof Roman i Marszałek Województwa podkarpackie
Władysław Ortyl. Słowa podziękowania ludziom dobrego serca złożył Ks. Abp Adam Szal. Młodzież została
zaproszona na kolejne Spotkanie Młodych do Dukli. Na koniec Mszy Świętej Ks. Arcybiskup udzielił swego
pasterskiego błogosławieństwa. Śpiewy pod przewodem Diakonii Muzycznej trwały jeszcze bardzo długo.
(D.E. foto Miasto Radymno)

Świadectwa młodych i nie tylko

x.R.P.: Jubileuszowe Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie było niezwykłym
wydarzeniem. Ponad 4 tys. młodych ludzi przybyło, aby wspólnie czuwać przy Jezusie cierpiącym,
ale także by słuchać Słowa Bożego, dzielić się wiarą, radością i miłością. Obserwowaliśmy piękne
świadectwo wiary młodych ludzi, którym tak często zarzuca się złe zachowanie. Wszystkie te piękne
przeżycia były możliwe dzięki pracy wielu ludzi dobrej woli, organizatorom, wolontariuszom,
duszpasterzom oraz mieszkańców Radymna i okolic.
K.J.: W dn.23-25 marca 2018 r. brałam udział w XXV Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej,
które odbyło się w Radymnie. Podczas tych dni mogłam pogłębić swoją wiarę oraz poznać wiele ciekawych
osób. Najbardziej poruszająca i wzruszająca dla mnie była adoracja krzyża w sobotni wieczór. Wtedy
najbardziej odczułam obecność Pana Boga. Na spotkaniach w grupach każdy mógł indywidualnie
powiedzieć, co sądzi o poruszanym aspekcie wiary. Podczas spotkania nie zabrakło okazji do okazywania
chrześcijańskiej radości – koncertów oraz zabaw i tańców. W niedzielę odbyła się uroczysta procesja

z palmami oraz Eucharystia, której przewodniczył ks. abp Adam Szal. Na zakończenie uroczystości
młodzież została zaproszona na kolejne Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie
się w kwietniu 2019 r. w Dukli.
A.K.: Na SMAP-ie byłam po raz pierwszy. Najbardziej podobały mi się spotkania w grupach, na których
mogliśmy odkryć kim jest dla nas Duch Święty. Spotkałam też dużo fajnych osób, dzięki którym te trzy
dni były lepsze. Moje wyobrażenia były nieco inne. Wiedziałam, że będzie wspaniale, ale nie, że aż tak.
Pozytywnie się zaskoczyłam i to spotkanie było niesamowitym przeżyciem. Dzięki temu doświadczeniu
zrozumiałam jak dużo dał mi Bóg i że mam za co Mu dziękować.
K.K.: Po raz pierwszy uczestniczyłam w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej.
Nie wyobrażałam sobie, że Radymno pomieści tyle ludzi. Wydawało mi się takie małe. Na początku bałam
się, że nic nie będzie działo się w kierunku pogłębiania mojej wiary, ale myliłam się. Spotkałam i poznałam
wielu wspaniałych ludzi. Na spotkaniach w grupach mogłam dowiedzieć się czego Bóg od nas oczekuje
i jak bardzo nas kocha. SMAP był dla mnie naprawdę wyjątkowym czasem. Dał mi nowe spojrzenie na moją
wiarę. Zrozumiałam, że Bóg był ze mną w każdej chwili mojego życia. Jestem wdzięczna wszystkim, którzy
towarzyszyli mi podczas tego spotkania, bo dzięki nim to spotkanie było jeszcze lepsze.
K.J.: Alleluja! Dla mnie uczestnictwo w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie
związane jest z dwoma szczególnie miłymi wspomnieniami. Pierwszym z nich jest uczestnictwo
w przepięknym nabożeństwie „Wieczernik”, podczas którego przypomnieliśmy sobie m.in. jak działa
w naszym życiu Duch Święty oraz wysłuchaliśmy ,,Kantyku Trzech Młodzieńców” w różnych językach.
Następnym przeżyciem było doświadczenie wspólnoty. Radość towarzysząca żywym rozmowom
udzielała się wszystkim uczestnikom. Odczuliśmy, że jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i że Bóg chce
byśmy trwali w wierze i miłości. Za ten wspaniały czas, chwała Panu!

„Nikt nie żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie”.
W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie naszego
Parafianina: Adama WALICKIEGO. Zmarłego Adama polecamy
modlitwie parafian. Zmartwychwstały Panie daj mu wieczne życie
w pełnym szczęściu oglądania Ciebie.
Jako duszpasterze jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za wieloletnią
posługę śp. Adama Walickiego zaangażowanego w budowę kościoła,
a następnie jako zakrystianina. Służył nam wszystkim nie tylko z wielką
gorliwością, ale również z życzliwością i pogodą ducha. Miłosierny Jezus pozwolił mu skorzystać
z sakramentu pokuty w dniu spowiedzi parafialnej. Zjednoczony z Chrystusem
Zmartwychwstałym w Komunii świętej, zakończył swoją ziemską pielgrzymkę w Godzinie
Miłosierdzia. Modlimy się o to, aby św. Jan Paweł II i św. Faustyna wyjednali mu u Boga łaskę
wiecznego życia w gronie zbawionych.
Wdzięczni duszpasterze naszej parafii

ADAM – wspomnienie parafianina

Adama znałem od 22 lat. Był mężczyzną o dobrym sercu, jednocześnie
zdecydowanym i stanowczym. Od 21 lat był członkiem Krucjaty
Wyzwolenia Człowieka. Jestem pełen podziwu dla jego pracy podczas
budowy naszego kościoła. Wkładał w nią nie tylko wysiłek fizyczny,
ale przede wszystkim oddawał serce tej inicjatywie. Ufam, że w podzięce
za to dobre serce Pan zlecił mu służbę najbliżej ołtarza, bo w zakrystii.
Często i regularnie chodząc do zakrystii podziwiałem go za otwartość
na ludzi. Dla każdego przychodzącego był życzliwy, uśmiechnięty. Biła od
niego dobroć rzadko dzisiaj spotykana. Jedna z piosenek wzywa, by
„pozostawić ciepły ślad na czyjejś ręce”. Ręce Adama często były chłodne,
ale gorące serce, które miał dla bliźniego sprawiało, że się tego niemal nie czuło. W mojej pamięci
na zawsze pozostanie jako człowiek wielkiego serca, całkowicie oddany sprawom Kościoła.
Wdzięczni za posługę Adama w naszej Parafii, ufni, że Bóg z jednej służby zabrał
go do tej drugiej - niebieskiej, chcemy wyrazić nasze współczucie jego Rodzinie i zapewnić
o modlitwie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Kończy się czas praktyki wielkopostnej diakona Arkadiusza Wojnickiego w naszej parafii.
Dziękujemy za Jego piękną, pracowitą i gorliwą posługę diakońską, za głoszenie Słowa
Bożego, sprawowanie nabożeństw, prowadzoną katechezę, a także pomoc
w przygotowaniu i posługę podczas Spotkania Młodych w Radymnie. Życzymy niegasnącej
gorliwości w życiu kapłańskim.
Księżom, Diakonowi i wszystkim Wykonawcom Ciemnicy i Grobu Pańskiego serdecznie
dziękujemy, w imieniu całej parafii, za piękną dekorację naszego kościoła. Bóg zapłać
za trud włożony w to, by przez wymowną symbolikę przybliżyć nam zbawcze Misterium
Męki Pańskiej.
1. WIELKA NIEDZIELA

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rezurekcja o godz. 6.00.
Następne Msze św. o godz. 10.00 i 11.30. (Nie ma Mszy św. popołudniowej).
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze św.: o godz. 8.00; 10.00 i 11.30. (Nie ma Mszy św. popołudniowej).

Rozpoczynamy tzw. biały tydzień – oktawę Wielkanocy, która jest przedłużeniem świętowania
pamiątki Zmartwychwstania Pana Jezusa. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
W czwartek, pierwszy czwartek miesiąca, adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00
do wieczornej Mszy św. Nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
W piątek, pierwszy piątek, wyjazd do chorych o godz. 8.00.
W sobotę, pierwsza sobota miesiąca, nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy całą parafię,
a szczególnie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. i ich rodziców.
W następną niedzielę Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 nabożeństwo do Bożego
Miłosierdzia – zapraszamy całą parafię. Po nabożeństwie zmiany tajemnic różańcowych.
W niedzielę Niedziela Miłosierdzia Bożego. Będziemy mogli złożyć ofiary zebrane do skarbonek
wielkopostnych jako wyrzeczenia wielkopostne, a także składka do puszek na Caritas.
W przyszłą niedzielę odpust parafialny w Skołoszowie. Suma o godz. 11.00.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 17, mieszkania od 31 do 50.

INTENCJE MSZY ŚW. 01/04/2018 - 08/04/2018
01/04/2018
NIEDZIELA
WIELKANOCNA
ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO:
06:00 Za parafian; 10:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze błog. i opiekę MB dla JANA w 4 rocznicę urodzin;
11:30 Za + ADAMA Walickiego – (Organista, ministranci i liturgiczna służba ołtarza)
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
i za ++ MARIĘ, FRANCISZKA i ++ z RODZINY
03/04/2018 Wtorek: 06:30 – 1. Za + ROMANA Ciołka; 2. Za + WŁADYSŁAWA Szczerbiaka
w 9 r. +; 18:00 – 1. Za ++ BOLESŁAWA, MARIANA i za ++ RODZICÓW; 2. Za + ZDZISŁAWA Pypcia
04/04/2018 Środa: 06:30 – 1. Za + ROMANA Ciołka; 2. Za + JANA Hołysza – (Adrian Jagiełło)
18:00 – 1. Za + JÓZEFA Sławińskiego – (rodzina); 2. Za + MIECZYSŁAWA
05/04/2018 Czwartek: 06:30 – 1. Za + ROMANA Ciołka; 2. Za + JANA Hołysza – (Prokuratura
w Przemyślu); 18:00 – 1. Za + WERONIKĘ Chomik – (Lidia); 2. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona)
06/04/2018 Piątek: 06:30 – 1. Podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże
błogosławieństwo; 2. Za + ROMANA Ciołka; 3. Za + STANISŁAWA Halwę – (rodzina Misiak);
18:00 Za + ROMANA Ciołka – (z ul. Letniej)
07/04/2018 Sobota: 06:30 – 1. Za + ROMANA Ciołka; 2. Za + STANISŁAWA Halwę – (Janina i Zdzisław
Kowal); 18:00 – 1. Za + HENRYKA Kątka; 2. Za + MIECZYSŁAWA
08/04/2018 II Niedziela Wielkanocna - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: 08:00 Za parafian;
10:00 Za + STANISŁAWA; 11:30 Za + ADAMA Walickiego; 16:00 Za + ROMANA Ciołka
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

