W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 123 – 8 kwietnia 2018 r.
II Niedziela Wielkanocna – Niedziela Miłosierdzia

Z Ewangelii na niedzielę (J 20, 19-31)
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie,
choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął
pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał
im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych
słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu,
zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego:
«Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ
i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus
przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł
do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc, mieli życie w imię Jego.

Rozważanie:

Zmartwychwstały ukazując się uczniom w Wieczerniku przynosi im dar pokoju i Ducha Świętego.
Ale czyni jeszcze coś bardzo ważnego. On pokazuje im niejako swój dowód tożsamości, który uprawniał
Go do przekroczenia granicy pomiędzy ziemią a niebem oraz granicy ludzkiego serca. Tym „paszportem”
są Jego chwalebne rany. One dla Apostołów stanowiły dowód, że Ten, którego widzą, Ten z którym spędzili
trzy lata, Ten, który umarł na krzyżu, to ta sama Osoba, to ich Mistrz, Jezus z Nazaretu. Tomasza Apostoła
nie było wówczas w Wieczerniku, kiedy pozostałym uczniom ukazał się Zmartwychwstały. Tomasz
nie kwestionuje, że jego bracia w apostolstwie kogoś widzieli. Był jednak bardzo ostrożny, wręcz
podejrzliwy czy rzeczywiście to był Pan a nie jakiś oszust, zjawa, przywidzenie. Tomasz był gotowy
uwierzyć pod warunkiem, że nie tylko zobaczy Jezusa, ale też fizycznie będzie mógł doświadczyć Jego ran.
Ostatecznie spotkanie Tomasza Apostoła ze Zmartwychwstałym, także w Jego ranach, zrodziło głębokie,
Tomaszowe wyznanie wiary w Jezusa Pana i Boga. Tomasz niejako sprawdził Jezusowy „paszport”
potwierdzający Jego tożsamość, otworzył Jezusowi swoje serce i wszedł w głęboką i osobistą relację
ze Zmartwychwstałym.
Czy takie cechy ma moja relacja z Jezusem? Czy dbam o ciągły rozwój mojej relacji z Bogiem? Czy cieszę
się darem pokoju, który Zmartwychwstały podarował swojemu Kościołowi? Czy jestem w świecie
człowiekiem Bożego pokoju? Czy umiejętnie reaguję na wszelkie przejawy niepokoju w sobie
i wokół siebie? (ks. Ryszard Stankiewicz SDS)
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, w piątek – św. Marcina I, papieża i męczennika.
Liturgia słowa:
Niedziela (08.04): Dz 4,32-35 Ps 118 1J 5,1-6 J 20,19-31; poniedziałek (09.04): Iz 7,10-14 Ps 40
Hbr 10,4-10 Łk 1,26-38; wtorek (10.04): Dz 4,32-37 Ps 93 J 3,7b-15; środa (11.04): Dz 5,17-26 Ps 34
J 3,16-21; czwartek (12.04): Dz 5,27-33 Ps 34 J 3,31-36; piątek (13.04): Dz 5,34-42 Ps 27 J 6,1-15;
sobota (14.04): Dz 6,1-7 Ps 33 J 6,16-21.

Biskupi na Niedzielę Miłosierdzia: Duch Święty przynagla nas
„Duch Święty przynagla nas” to tytuł listu pasterskiego Konferencji Episkopatu Polski na dzisiejszą
Niedzielę Miłosierdzia. Biskupi podkreślają w nim rolę Ducha Świętego, który jest darem Chrystusa
Zmartwychwstałego i uzdalnia nas do głoszenia Ewangelii oraz prowadzi
do pełni życia. Za Ojcem Świętym Franciszkiem przypominają,
że pierwszym zadaniem Kościoła zleconym mu przy przekazaniu Ducha
Świętego jest niesienie przebaczenia grzechów. Przywołują też nauczanie
Benedykta XVI, który pisał, że „Duch Święty na nowo rozpala serca
wiernych oraz nakłania ich do miłowania swoich braci i sióstr tak,
jak Chrystus ich umiłował”.
Nawiązując do słów św. Pawła Apostoła, który mówi, że w pewnym
momencie został przez Ducha Świętego „przynaglony”, by udać się
do Jerozolimy, biskupi zwracają uwagę na to, że każdy z nas może dostrzec
w swoim sercu podobne „przynaglenia” – „by nie odkładać ważnej decyzji,
by udać się w drogę na spotkanie z oczekującym pomocy,
by przeprowadzić z kimś ważną rozmowę, by przynieść komuś słowo
pociechy lub słowo upomnienia”. Dodają, że dzięki mocy Ducha Świętego możemy przynosić konkretne
owoce miłości, jak: „miłość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”
(Ga 5, 22-23). „Te owoce służą dobru wspólnemu” – przypominają.
Z okazji obchodzonego w Niedzielę Miłosierdzia święta patronalnego Caritas biskupi podkreślają rolę
działalności charytatywnej Kościoła w Polsce, którą w ramach Caritas prowadzi 800 instytucji. Pomoc
realizowana w pięciu tysiącach dzieł dociera do trzech milionów potrzebujących. Biskupi dziękują
wszystkim zaangażowanym w dzieła miłosierdzia. W liście biskupi nawiązują do prowadzonego przez
Caritas programu „Rodzina Rodzinie”, który pomaga ofiarom trwającej od siedmiu lat wojny w Syrii, gdzie
pomocy humanitarnej potrzebuje ponad 13 milionów ludzi, w tym 6 milionów dzieci.
W roku poświęconym św. Stanisławowi Kostce, patronowi młodzieży oraz w czasie przygotowań
do synodu biskupów na temat młodzieży, pasterze Kościoła w Polsce zachęcają do działalności w grupach
charytatywnych powstających w placówkach oświatowych i akademickich. „W 100. rocznicę odzyskania
niepodległości nie zapominajmy również, że postawy zaszczepiane wśród młodego pokolenia wpisują
się na trwałe w etos całego narodu” – czytamy w liście.
Biskupi wyrażają wdzięczność wszystkim darczyńcom wspierającym działalność charytatywną
oraz tym, którzy zechcą złożyć ofiarę do puszek w Niedzielę Miłosierdzia. (KEP)

Kard. Dziwisz: Święty Jan Paweł II nie przestaje inspirować
W trzynastą rocznicę odejścia do domu Ojca Jana Pawła II dziękowaliśmy Bogu za Papieża, który przez
dwadzieścia siedem lat kierował Kościołem i był duchowym przywódcą współczesnego świata.
Przytaczamy dzisiaj fragment homilii wygłoszonej przez kard. Stanisława Dziwisza 2 kwietnia
w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie. Wieloletni sekretarz i przyjaciel Świętego Papieża
przewodniczył Mszy św. w rocznicę jego śmierci.
Nasze chrześcijańskie życie może stawać się i powinno stawać się swoistą piątą Ewangelią, z której
sceptyczni, wątpiący i poszukujący ludzie mogą odczytać prawdę o kochającym nas Bogu, który stworzył
nas nie do śmierci, ale do życia i że stało się to możliwe dzięki życiu, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa, Syna Bożego, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka.
Drogie siostry, drodzy bracia, taką żywą Ewangelią we współczesnym świecie był Jan Paweł II.
Mija trzynaście lat od śmierci tego świętego Pasterza, a on nie przestaje przemawiać, inspirować,
wskazywać drogę i zachęcać. Co możemy wyczytać z księgi życia Jana Pawła II – księgi zamkniętej
2 kwietnia 2005 roku, a jednocześnie księgi otwartej dla Kościoła i świata, zwłaszcza od jego
beatyfikacji i kanonizacji?
W centrum jego życia był Bóg, którego imieniem i twarzą było i jest imię oraz twarz Jezusa Chrystusa.
Karol Wojtyła na Nim, jak na skale, budował gmach swego życia. On poszedł za Nauczycielem z Nazaretu,
tak jak poszli pierwsi uczniowie znad Jeziora Galilejskiego, a w ślad za nimi niezliczona rzesza uczniów we
wszystkich pokoleniach i narodach. Jan Paweł II podejmował zadania, które mu ostatecznie przekazywał
Zmartwychwstały Pan, o obarczał go coraz większą odpowiedzialnością. W tej pasterskiej służbie
realizował swoją świętość, żyjąc dla Jezusa i dla sprawy, dla której Syn Boży przyszedł na ziemię. Z księgi
życia Jana Pawła II wyczytujemy i poznajemy jego postawę wobec człowieka, każdego człowieka,

odkupionego najdroższą Krwią Zbawiciela. Była to postawa szacunku i gotowości służby.
Jan Paweł II był przekonany, że to człowiek jest drogą Kościoła i dlatego mobilizował nieustannie Kościół
do służby człowiekowi. Mobilizował do troski o każde poczęte i bezbronne życie. Mobilizował do ofiarnego
duszpasterstwa młodzieży i rodzin, do troski o chorych, niepełnosprawnych i starszych. To tylko kilka
przykładów i sektorów, które obejmował swoją pasterską troską.
Z księgi życia Jana Pawła II wyczytujemy jego wielką miłość do Kościoła. Nie do Kościoła idealnego,
którego nie ma, ale do Kościoła ludzi słabych i grzesznych, ludzi nawracających się, powracających na drogi
wskazane w Ewangelii. Jan Paweł II kierował mądrze i cierpliwie wielką wspólnotą Kościoła bardzo
zróżnicowanego, mówiącego różnymi językami, wyrażającego wiarę w kontekście różnych kultur
i tradycji. W jego pasterskim sercu było miejsce dla wszystkich. On wprowadził Kościół w trzecie
tysiąclecie wiary chrześcijańskiej. On zachęcał nas, byśmy wpatrując się w oblicze Jezusa Chrystusa,
jedynego Zbawiciela świata, wypływali na głębię wiary, nadziei i miłości i stawali się zaczynem dobra
w naszym niespokojnym świecie.
Z księgi życia Jana Pawła II wyczytujemy jego odpowiedzialność za losy świata. Był realistą. Widział
w świecie dobro i zło. Dostrzegał egoizm, napięcia i konflikty. Szukał kontaktu ze wszystkimi, zwłaszcza
z odpowiedzialnym za losy narodów, nie zawsze kierującymi się tymi samymi wartościami i motywacjami,
co on. Gromadził przywódców wielkich religii świata i zapraszał do modlitwy o pokój. Nie ulega
wątpliwości, że wniósł decydujący wkład w wyzwolenie narodów Europy Środkowo-Wschodniej z kajdan
totalitarnego systemu.
Dlatego dzisiaj, w rocznicę śmierci, dziękujemy Bogu za świętego Pasterza, będącego darem dla Kościoła
i świata – darem dla każdej i każdego z nas. Każdy z nas ma swoją drogę miłości i służby, zgodnie
z osobistym powołaniem, zgodnie z talentami, jakie otrzymaliśmy od Stwórcy. Wczytując się w księgę życia
św. Jana Pawła II, inspirujmy się jego zrealizowanym do końca pragnieniem uczynienia z siebie daru dla
innych, i ostatecznie dla Boga. Niech nas w tym umacnia Zmartwychwstały Chrystus, byśmy głosili radość
Jego Ewangelii wszystkim, których spotykamy na drogach naszego życia.

Młodzież na Mszy Św. Krzyżma w przemyskiej katedrze
Tradycyjnie w Wielki Czwartek ministranci i młodzież z naszej Parafii wraz ze swoimi rówieśnikami
z całego Dekanatu brała udział w Mszy Św. Krzyżma, której w przemyskiej katedrze przewodniczył
Ksiądz Arcybiskup Adam Szal. W mszy tej w miarę możliwości uczestniczą kapłani z całej Archidiecezji.
Odnawiają oni wówczas przyrzeczenia, które złożyli w dniu swoich święceń. Od wielu lat towarzyszą im
członkowie służby liturgicznej. Wyjazd, zorganizowany przez ks. Jakuba Fejkiela – opiekuna ministrantów
w naszej Parafii, był też okazją do odwiedzenia Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. (D.E.)

Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W piątek 23 marca: Zofia ĆWIKŁA; Andrzeja TOMASZEWSKI; Maria WOJTOWICZ; Anna LUFT;
Teresa TOMASZEWSKA; Stanisław PŁATEK; Renata RUSNAK; Ryszard SZAREK; Natalia SZAREK; Helena CICHA;
Józefa KAŹMIERCZAK; Renata PAWLIK; Maria FRĄCZEK; Małgorzata NOWAK; Alicja OMAŃSKA;
Małgorzata KARKOWSKA.
W sobotę 31 marca: Magdalena BRZYSKA; Dawid BRZYSKI; Alicja JANUSZ; Małgorzata MNICH; Ewelina TURKO;
Paweł DOMSZY; Barbara DUCZYMIŃSKA; Marek ZACHODNI; Grażyna HAŁUSZKA; Bożena BARSKA;
Marzena KOŁODZIEJ; Józefa MROZOWICZ; Dariusz WOWIANKA; Adam WOWIANKA; Barbara BURBEŁO.

Przez sakrament Chrztu świętego włączone zostały do wspólnoty Kościoła
i obdarzone przez dobrego Boga łaską wiary dzieci: Lilianna HUSAR; Julia KOS;
Aleksandra ZAWADZKA; Alan LEWANDOWSKI; Julian Walerian GDULA;
Amelia BARAŃSKA. Modlimy się dla nowoochrzczonych dzieci o łaskę wierności
Jezusowi, a dla Rodziców i Chrzestnych o wypełnienie przyrzeczeń składanych Bogu
przy Chrzcie świętym.
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Dzisiaj Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 15.00 nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia – zapraszamy
całą parafię. Po nabożeństwie zmiany tajemnic różańcowych.
Rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Na balaskach możemy złożyć ofiary zebrane do skarbonek
wielkopostnych jako wyrzeczenia wielkopostne, a także dzisiaj zbiórka do puszek na Caritas.
Jutro liturgiczna Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Modlimy
się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
W środę, 11 kwietnia, zapraszamy parafian na kolejny dzień comiesięcznej nowenny przygotowującej
do dziękczynienia i modlitwy w intencji Ojczyny za 100-lecie odzyskania niepodległości.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św. Nabożeństwo
przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
W piątek, 13 kwietnia, nabożeństwo fatimskie.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.00 mieszkańców
os. Jagiełły blok nr 18, mieszkania od 1 do 20.
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców prosimy na spotkanie w środę.
Dziękujemy diakonii gospodarczo-ekonomicznej za podjęcie trudu zbierania składki kościelnej.
Prosimy o wierność wyznaczonym dyżurom.

INTENCJE MSZY ŚW. 08/04/2018 - 15/04/2018
08/04/2018 II Niedziela Wielkanocna: 08:00 Za parafian; 10:00 Za + STANISŁAWA;
11:30 Za + ADAMA Walickiego – (ministranci); 16:00 Gregorianka za + ROMANA Ciołka

09/04/2018

Poniedziałek

UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA
PAŃSKIEGO:
06:30 – 1. Gregorianka za + ROMANA Ciołka; 2. Za + STANISŁAWA Halwę – (Monika i Artur);
18:00 - 1. Za + MIECZYSŁAWA Lesiaka – (siostra Teresa); 2. Za + ROMANA Ciołka – (rodzina Starzec)

10/04/2018 Wtorek: 06:30 – 1. Gregorianka za + ROMANA Ciołka; 2. Za + STANISŁAWA Halwę –
(chrześnica Marzena z rodziną); 18:00 - 1. O zdrowie i potrzebne łaski dla Księży z naszej parafii –
(rejon I i II); 2. Za + ROMANA Ciołka – (Maria Bis)

11/04/2018 Środa: 06:30 – 1. Gregorianka za + ROMANA Ciołka; 2. Za + STANISŁAWA Halwę –
(rodzina Sadoch); 18:00 - 1. Za + ROMANA Ciołka - (rodzina Olszańskich i Pokrywków);
2. Za + ELŻBIETĘ Sobejko

12/04/2018 Czwartek: 06:30 – 1. Gregorianka za + ROMANA Ciołka; 2. Za + STANISŁAWA Halwę –
(żona); 18:00 - 1. Za + JÓZEFA Bedronka w 20 r. śmierci i ++ RODZICÓW; 2. Za + MIECZYSŁAWA Lesiaka
– (siostra Barbara)

13/04/2018 Piątek: 06:30 – 1. Gregorianka za + ROMANA Ciołka; 2. Za + ANIELĘ Łuczyszyn
w 5 r. śmierci; 18:00 - 1. O zdrowie Boże błog. i potrzebne łaski dla Księży z naszej parafii – (rejon I i II);
2. Za ++ ZOFIĘ, JANA i EUGENIUSZA

14/04/2018 Sobota: 06:30 – 1.

Gregorianka za + ROMANA Ciołka; 2. Za + ZBIGNIEWA;
18:00 - 1. Za + MIECZYSŁAWA Markiewicza; 2. Za + KATARZYNĘ

15/04/2018 III Niedziela Wielkanocna: 08:00 Za parafian; 10:00 Za ++ MARIĘ i PIOTRA
Gałęzów; 11:30 Za + ADAMA Walickiego – (ministranci); 16:00 Gregorianka za + ROMANA Ciołka
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

