W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 124 – 15 kwietnia 2018 r. - III Niedziela Wielkanocna

Ewangelia na niedzielę (Łk 24, 35-48)

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy
łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł
do nich: «Pokój wam!» Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą
ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego
wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi:
to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości,
jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości
jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?» Oni podali
Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły
słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane
jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły,
aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego
dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego».

Rozważanie:

Uczniowie, wróciwszy z Emaus, opowiadają o tym, jak Jezus wyjaśniał im Pisma i jak poznali Go przy
łamaniu chleba. Przypomnij sobie spotkania z ludźmi, którzy dzielili się swoim doświadczeniem spotkania
z Jezusem, swoim świadectwem wiary. Jezus często wybiera właśnie takie momenty dzielenia
się, aby wejść między uczniów. Uczniowie zamknięci w Wieczerniku są tak zastraszeni, że pojawienie
się Jezusa nie wywołuje w nich radości, ale lęk. Jezus przemawia do nich, pozwala się dotknąć, zjada z nimi
posiłek, a oni nadal dziwią się i niedowierzają. Nie wystarcza im świadectwo ich przyjaciół, z trudnością
przyjmują również znaki samego Jezusa. Zastanów się, jakie twoje lęki lub uprzedzenia stanowiłyby
w takiej sytuacji przeszkodę do uwierzenia Jezusowi? Jezus musi oświecić umysły uczniów, aby byli
w stanie zrozumieć. Dopiero On uzdalnia ich do stania się świadkami Jego zmartwychwstania.
Potrzebowali łaski zrozumienia i wiary. (www.modlitwawdrodze.pl)
W liturgii obchodzimy:
w sobotę – wspomnienie św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła.
Liturgia słowa:
Niedziela (15.04): Dz 3,13-15.17-19 Ps 4 1J 2,1-5 Łk 24,35-48; poniedziałek (16.04): Dz 6,8-15 Ps 119
J 6,22-29; wtorek (17.04): Dz 7,51-8,1a Ps 31 J 6,30-35; środa (18.04): Dz 8,1b-8 Ps 66 J 6,35-40;
czwartek (19.04): Dz 8,26-40 Ps 66 J 6,44-51; piątek (20.04): Dz 9,1-20 Ps 117 J 6,52-59;
sobota (21.04): Dz 9,31-42 Ps 116B J 6,55.60-69.

X Tydzień Biblijny – „Weźmijcie Pismo Święte”

Dzisiaj, 5 kwietnia, obchodzimy Niedzielę Biblijną, która inauguruje X Tydzień Biblijny pod hasłem
„Weźmijcie Pismo Święte”. Wydarzenie to ma na celu pomóc w lepszym poznaniu i zrozumieniu Pisma
Świętego. Jest to również czas głębszego zjednoczenia z Chrystusem, poznania Jego słowa, spotkania
się z Nim osobiście. Organizatorzy tym razem zachęcają do podjęcia szczególnej refleksji nad wybranym
fragmentem z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.
Pismo Święte jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący.
Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym,
do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma
Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze,
której następne etapy to: medytacja i modlitwa w ścisłym sensie tego słowa znaczeniu. Właśnie
modlitwa, inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości
chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce. (św. Jan Paweł II)

„Krąg biblijny” – Roman Brandstaetter

Roman Brandstaetter tak wspominał rolę Biblii w rodzinie: Biblia leżała na biurku mojego dziadka.
Biblia leżała na stołach moich praojców. Nigdy w bibliotece. Zawsze na podorędziu. W naszym domu nikt
Biblii nigdy nie szukał, nigdy też nie słyszałem, aby ktokolwiek pytał, gdzie ona leży. Wiadomo było,
że u dziadków na biurku, u nas na małym stoliku obok fotela, w którym wieczorami zwykł siadywać ojciec.
Miejsce, na którym leżała Biblia, było dla mnie miejscem wyróżnionym. Gdyby mnie wówczas spytano, w czym
upatruję owo wyróżnienie, na pewno nie umiałbym odpowiedzieć, mimo to odczuwałem niezwykłe wyraźnie
nadzwyczajność tego miejsca. Było ono dla mnie środkiem całego mieszkania, wyniesionym wysoko nad całe
mieszkanie, punktem, dokoła którego wszystko się obracało. Gdy ojciec wieczorem czytał Biblię, chodziłem
po pokoju na palcach. Dziadkowi nigdy bym się nie ośmielił przerwać jej lektury. [..] Ojciec opowiadał
mi, że pradziadek, ilekroć sięgał po Biblię, mył uprzednio ręce i modlił się o łaskę mądrego czytania.

Owocne czytanie Pisma Świętego
Wielu ludzi podejmując trud czytania Pisma Świętego zniechęca się, bo jak mówi nic z niego nie rozumie,
nie widzi owoców tego czytania. Kościół proponuje kilka sposobów modlitewnego czytania Biblii.
Pragniemy dziś przypomnieć jeden z najstarszych z nich, który jest nadal żywy i praktykowany tak przez
osoby konsekrowane jak i świeckie. Poszczególne etapy modlitwy noszą łacińskie nazwy:
LECTIO (lektura): CO MÓWI TEKST? Upatrz sobie dogodne miejsce, w którym nikt ci nie będzie
przeszkadzał, zrób znak krzyża św., przez chwilę w modlitwie poproś Boga o światło zrozumienia. Usiądź
i czytaj, bez pośpiechu, z zastanowieniem, zwróć uwagę na przypisy na dole strony. Zostaw na razie
to, czego nie rozumiesz. Zatrzymaj się myślą przy tym, co zrozumiałeś, do słowa, które poruszyło coś
w tobie. To czytanie ma należeć do żelaznego programu twojego dnia, stałość czytania ma znaczenie
decydujące, chodzi o 5 minut dziennie, ale trzeba się tego potem trzymać, Bądź wierny. Połóż sobie koło
Biblii zegarek i co drugi dzień dołóż minutę. Kładź Biblię zawsze na tym samym ważnym miejscu,
to miejsca ma być honorowe, tradycja monastyczna zabrania także kładzenia na Biblii czegokolwiek...
MEDITATIO (medytacja): CO MÓWI DO MNIE? Po przeczytaniu tekstu zastanów się: "co Bóg do mnie
mówi?", w sercu może pojawić się jakiś obraz, myśl, uczucie, przyjrzyj się im dobrze. Rozważ, jaka płynie
z nich nauka, - tak robiła Matka Boża: "zachowywała wszystko w swoim sercu i rozważała, co by to mogło
znaczyć" (Łk 2,19). Obrazy są niejako hasłami wywoławczymi, gdy na nie odpowiesz z uwagą, zaprowadzą
cię do głębokości Boga. Gdy będziesz milczał, On przemówi do ciebie, napełni światłem, albo stanie
się inaczej - złoży w twoim sercu słowo, zasieje jak ziarno na roli, to słowo z czasem będzie wzrastać,
to słowo stanie się skarbem, któremu od dawna na imię „pax christiana” – „pokój Chrystusowy”,
ORATIO (modlitwa): CO MÓWIĘ BOGU? Podczas lektury uderza człowieka jedno słowo, obraz,
wrażenie... Potem słowo Boże dociera do człowieka, przemienia je, rozszerza, obdarza radością i pokojem.
Człowiek staje się bardziej prostym, wdzięcznym, zdolniejszym do wszystkiego, co dobre. Odpowiedz teraz
Bogu na jego sowo, powiedz, za co Go wielbisz, za co dziękujesz, o co prosisz... przeproś... Taka postawa
wprowadza w kolejny etap czytania Pisma...
CONTEMPLATIO ET ACTIO (kontemplacja i działanie): CO BÓG MI MÓWI? To trwanie w Bożej
obecności oraz czynienie tego, co się rozpoznaje jako jego wolę. Lektura Biblii nie kończy się na modlitwie
myślnej czy wypowiadanej przez usta, sama z siebie daje natchnienie, żeby posunąć się konsekwentnie
dalej: cały dzień pozostawać przy Bogu. Jest to świadomość Bożego umiłowania na co dzień, - świadomość
tego faktu sprawia, że w duszy człowieka zapada jakieś tajemnicze milczenie płynące z kochania to milczenie woła do Boga - to jest właśnie kontemplacja. Koniecznie trzeba wprowadzić słowo Boga
w życie - słowo życia poprowadzi ciebie przez różne wydarzenia…

O Liturgii Słowa – ks. Sławomir Sosnowski

Struktura Liturgii Słowa: Strukturę Liturgii Słowa możemy sprowadzić do jednego słowa – dialog.

Bóg do nas mówi, my słuchamy i odpowiadamy. Najważniejsze przykazania zaczyna się do słów:
„Słuchaj Izraelu…”. Bóg do nas mówi. Bóg nam się objawia, zawiera z nami przymierze – to jest
Jego inicjatywa. Stajemy więc przed Nim i słuchamy. Słuchając także odpowiadamy. Oczywiście naszą
odpowiedzią ma być nasze życie, nasze posłuszeństwo Słowu, pójście za Bożym wezwaniem. Jednak
także w Liturgii Słowa ta odpowiedź jest zawarta.
Jak dobierane są czytania? Wśród postulatów odnowy liturgicznej podniesionych w czasie II Soboru
Watykańskiego zawarty był i ten, by obficiej zastawić stół Słowa Bożego. Dzisiejsza Liturgia Słowa
jest bogatsza niż w mszale przedsoborowym. W niedzielę i uroczystości mamy teraz trzy czytania.

W starszej tradycji były tylko dwa i Stary Testament nie był praktycznie czytany. Dzisiaj w niedzielę
pierwsze czytanie jest ze Starego Testamentu (wyjątkiem jest okres Wielkanocny, w którym pierwsze
czytanie jest z Dziejów Apostolskich), drugie czytanie jest z Listów Apostolskich, a trzecim czytaniem
jest Ewangelia. Pierwszą zmianą wprowadzoną po II Soborze Watykańskim było zwiększenie liczby
czytań. Drugą, że czytania są przeznaczone na każdy dzień roku. Wcześniej było tak, że czytania
w dni powszednie powtarzały się. Po soborze wydłużono także cykliczność czytań. Mamy trzy cykle czytań
niedzielnych (rok A, B i C np. teraz obowiązuje cykl B) oraz dwa cykle czytań na dni powszednie
(rok I i II – teraz obowiązuje rok II). Przez zwiększenie ilości i różnorodności czytań Kościół pragnie
zwiększyć kontakt wiernych ze Słowem Bożym.
Pierwsze czytanie: Czytanie ze Starego Testamentu pokazuje, że w chrześcijaństwie zachowuje
on swoją aktualność. Czytamy wszak w Ewangelii wg św. Mateusza: „Dopóki niebo i ziemia
nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.”
Stary Testament traktujemy jako przygotowanie do przyjęcia pełni Objawienia. Nie chodzi tylko
o przygotowanie historyczne, że Pan Bóg kiedyś tak działał, by przygotować Lud wybrany na przyjęcie
Jego Syna. Pełni on także taką przygotowawczą rolę wobec nas. Jest wprowadzeniem w pewien sposób
myślenia. Bóg objawia się w Starym Testamencie jako Ten, który prowadzi, który jest zaangażowany
w historię człowieka. Wydarzenia Starego Testamentu pokazują też sposób działania Boga. Np. w obrazie
przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone widzimy nasze przejście z grzechu do świętości.
Psalm responsoryjny: Na to, że Liturgia Słowa jest dialogiem wskazuje psalm responsoryjny.
Nie jest przerywnikiem muzycznym między czytaniami mszalnymi. Jest ważnym elementem
przyjmowania Słowa Bożego. Pozwala je przyjąć w sposób bardziej osobisty. Np. w Uroczystość Chrystusa
Króla czytany jest fragment Księgi Proroka Ezechiela, gdzie Bóg objawia się jako Pasterz Ludu.
W psalmie responsoryjnym śpiewamy, że moim Pasterzem jest Pan. Ogólną prawdę przyjmujemy
osobiście. Psalm ma nam pomóc, by wcześniej usłyszane Słowo głębiej w nas działało. To dlatego wszyscy
uczestniczymy w śpiewaniu psalmu poprzez powtarzanie jego antyfony.
Drugie czytanie: Jako drugie czytanie w liturgii niedzielnej przeważnie wykorzystujemy Listy
św. Pawła. Nie znajdziemy w nich życiorysu Jezusa, to listy do konkretnych wspólnot, odnoszące się
do konkretnych problemów. Nie były pisane jako traktaty teologiczne, były reakcją na problemy
w konkretnych wspólnotach chrześcijańskich. Jednak przekaz, jaki w nich zawarł - jest ponadczasowy.
Problemy istotne dla pierwszych chrześcijan są ważne także dla nas. Nasze włączenie w dzieło zbawienia,
nasze otwarcie przez Chrystusa na Ojca, czym jest wiara? Jaka jest rola łaski? Czym jest Kościół? Dokąd
zdążamy?
– to wszystko zawarte jest w Listach Apostolskich.
Alleluja: Przed czytaniem Ewangelii wykonujemy śpiew „Alleluja”. Samo słowo jest hebrajskie i znaczy
„Chwalcie Pana”. Weszło do liturgii we wszelkich językach jako okrzyk pozdrowienia i zwycięstwa.
Ze względu na radosny, wielkanocny charakter, „Alleluja” nie śpiewamy w okresie wielkopostnym. Słowu
Alleluja towarzyszy werset wzięty zwykle z Ewangelii. Ten śpiew jest pozdrowieniem Pana, którego
będziemy słuchać w Ewangelii. Jest oddaniem czci i przywitaniem Boga obecnego w Swoim Słowie.
To dlatego Alleluja śpiewamy stojąc. Musi mieć też charakter śpiewu wspólnego, choćby przez
powtórzenie słów „Alleluja”.
Ewangelia: Szczytowym elementem liturgii słowa jest odczytanie fragmentu Ewangelii. Ewangelie
to najważniejsze księgi Pisma Świętego. We wszystkich tradycjach liturgicznych jest ona odczytywana jako
ostatnia. Ewangelia winna być odczytywana ze szczególnym szacunkiem. Wyrażamy to w rozmaity sposób.
Poprzez uroczyste wniesienie Ewangeliarza w procesji wejścia. Czytanie Ewangelii jest zastrzeżone
dla tych, którzy przyjęli święcenia. Ten, który odczytuje przygotowuje się przez modlitwę, prosząc
o oczyszczenie serca i ust, by mógł godnie głosić Ewangelię. Przed odczytaniem Ewangelii padają słowa:
„Pan z wami”, jako przypomnienie obecności Chrystusa w Jego Słowie. Przed odczytaniem Ewangelii
czynimy na czole ustach i sercu znaki krzyża. Oznaczają one, że chcemy ją przyjąć sercem i umysłem,
by ją głosić naszym życiem. Oznaką szacunku i gotowości przyjęcia Ewangelii jest też postawa stojąca,
w jakiej ją słuchamy. Jeśli mamy kłopoty ze skupieniem się na Mszy Św., to Ewangelia winna być jednym
z takich momentów, w których mobilizujemy się, by nie „uronić ani słowa”.

Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W sobotę 7 kwietnia: Wiesława LEWANDOWSKA; Małgorzata GERCZAK; Halina GIEC-DOMAŃSKA;
Agata KUŹNIAR; Renata JAROMI; Józef GUZIAK; Alicja KAMIŃSKA; Maria RAJZER; Beata KOWALOWICZ;
Katarzyna BIS.

W sobotę 14 kwietnia: Wioletta CHLASTAWA; Halina JARTYM; Bożena BAZAN;
Regina SOCHA; Stanisława BORCHOWIEC; Halina BRZYSKA; Krystyna DUCZYMIŃSKA; Halina NOWAK;
Małgorzata SOBIECKA; Bernadeta PILSAK; Małgorzata PILSAK; Katarzyna PILSAK.

Według obrządku rzymskokatolickiego mają zamiar zawrzeć sakrament małżeństwa:
Katarzyna Maria GOLBA i Piotr Paweł BRUDEK; Natalia Maria ZBOROWSKA
i Adrian Dawid KAMIŃSKI; Magda Maria SAMBORSKA i Damian Paweł GRENDA;
Paulina ŻOCH i Kamil Krzysztof KOWALISZYN; Dominika BUCZKOWSKA
i Przemysław MAIK; Anna MOTYKA i Krzysztof Karol RAJCHEL.
Narzeczonych polecamy modlitwie parafian, a jeśli ktoś zna przeszkody istniejące między tymi
osobami zobowiązany jest w sumieniu zawiadomić o tym urząd parafialny.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - III NIEDZIELA WIELKANOCNA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Biblijny. Jest on zachętą do wprowadzenia czy odnowienia
czytania Pisma Świętego w naszych rodzinach.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
W piątek zapraszamy do modlitwy do Miłosierdzia Bożego.
Za tydzień wypada Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpocznie Tydzień Modlitw
o powołania do służby w Kościele.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz.
8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 18, mieszkania od 21 do 30 i blok 19, od 1 do 12.
Diakonię gospodarczo-ekonomiczną prosimy na spotkanie w najbliższy piątek.
W przyszłą niedzielę, 22 kwietnia, zostanie przeprowadzona druga akcja Jarosławskie Pola
Nadziei. Zbiórkę na rzecz Hospicjum św. Jana Pawła II w Jarosławiu będą przy naszym
kościele prowadzili uczniowie naszej szkoły ponadgimnazjalnej. Zachęcamy do wsparcia
tej szlachetnej inicjatywy.

INTENCJE MSZY ŚW. 15/04/2018 - 22/04/2018

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.

16/04/2018 Poniedziałek: 06:30 – 1. Za ++ MARIĘ i JULIANA Jaroszów – (Tadeusz);
2. Za + KAROLA – (sąsiedzi); 18:00 – 1. Gregorianka za + ROMANA Ciołka; 2. Za + ZBIGNIEWA.

17/04/2018 Wtorek: 06:30 – 1. Za ++ WŁADYSŁAWA i WŁADYSŁAWA; 2. Za + ZBIGNIEWA Franusa
– (żona); 18:00 – 1. Gregorianka za + ROMANA Ciołka; 2. Za + MAŁGORZATĘ Homa – (sąsiedzi).

18/04/2018 Środa: 06:30 – 1. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona); 2. Za + MARTĘ Luft –
(Elżbieta Skotni); 18:00 – 1. Gregorianka za + ROMANA Ciołka; 2. Za + ZUZANNĘ w 21 r. śmierci.

19/04/2018 Czwartek: 06:30 – 1. Za + MARTĘ Luft – (rodzina Sanockich); 2. Za + ANTONIEGO

Wawrzynkiewicza – (rodzina Tancer i Kowal); 18:00 – 1. Gregorianka za + ROMANA Ciołka;
2. Za + JANA Halwę w 7 r. śmierci.

20/04/2018 Piątek: 06:30 – Za + MARTĘ Luft – (Helena Gajewska); 18:00 – 1. Gregorianka
za + ROMANA Ciołka; 2. Za + ZDZISŁAWĘ Przytuła w 9 r. śmierci.

21/04/2018 Sobota: 06:30 – Gregorianka za + ROMANA Ciołka; 18:00 – 1. Za ++ KATARZYNĘ
i CZESŁAWA Fedanów; 2. Za + STANISŁAWA Walickiego w 30 r śmierci i za ++ z RODZINY.

22/04/2018 IV Niedziela Wielkanocna: 08:00 Za parafian; 10:00 Gregorianka
za + HELENĘ Kruba; 11:30 Za + ADAMA Walickiego; 16:00 Gregorianka za + ROMANA Ciołka.
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

