W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 125 – 22 kwietnia 2018 r. - IV Niedziela Wielkanocna
Ewangelia na niedzielę (J 10, 11-18)
Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje
życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem,
którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; najemnik ucieka, dlatego
że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec,
a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody.
I te muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.
Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera,
lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz
otrzymałem od mojego Ojca».

Rozważanie:
Jezus jest Pasterzem. Jako Dobry Pasterz zna nas dogłębnie (po imieniu). Jest przeciwieństwem
najemnika. Pasterz najemnik nie odpowiada za złożone w nim przez pana zaufanie. W chwili
niebezpieczeństwa ucieka i chroni się sam, nie myśląc w ogóle o owcach. Zdarza się również, że staje
w szeregu wilków, nie interesuje się stadem, nad którym powierzono mu pieczę, ale szuka jedynie
własnych korzyści. Jezus myśli o każdej owcy. Jest Pasterzem Powszechnym. Troszczy się również o owce
zabłąkane, zagubione, o te, które są daleko poza Jego owczarnią. Zostawia dziewięćdziesiąt dziewięć,
by szukać jednej, która się zagubiła (por. Łk 15, 4nn). Na nagrobku biskupa fryzyjskiego z II wieku znajduje
się napis: „Moje imię jest Abercjusz, jestem uczniem nieskażonego Pasterza, który pozwala paść się swoim
stadom po górach i równinach; wielkie są Jego oczy, których wzrok sięga wszędzie”. Jezus jest Dobrym
Pasterzem „o wielkich oczach”. Jego wzrok obejmuje każdego wielką miłością. Nawet, gdy odchodzimy,
gubimy się, szukamy własnych „szczęśliwszych” dróg, możemy być pewni, że On nas nie zostawia,
ale szuka, obejmuje swoim wzrokiem i czeka cierpliwie, z miłością na nasz powrót: „Ja sam będę pasł moje
owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną
sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę ochraniał. Będę
pasł sprawiedliwie” (por. Ez 34, 15n). Czy doświadczam, że Jezus jest moim Pasterzem? Jaka relacja
łączy mnie dziś z Nim? Czy rozpoznaję Jego głos? Czy wzrok Jezusa odbieram jako ciepły, miłosierny,
życzliwy czy surowy, wymagający, prześladujący mnie? (Stanisław Biel SJ)
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek - św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski, we wtorek – św. Jerzego,
męczennika, w środę – Święto św. Marka Ewangelisty.
Liturgia słowa:
Niedziela (22.04): Dz 4,8-12 Ps 118 1J 3,1-2 J 10,11-18; poniedziałek (23.04): Dz 1,3-8 Ps 126
Flp 1,20c-30 J 12,24-26; wtorek (24.04): Dz 11,19-26 Ps 87 J 10,22-30; środa (25.04): 1P 5,5b-14 Ps 89
Mk 16,15-20; czwartek (26.04): Dz 13,13-25 Ps 89 J 13,16-20; piątek (27.04): Dz 13,26-33 Ps 2 J 14,1-6;
sobota (28.04): Dz 13,44-52 Ps 98 J 14,7-14.

Dobry Pasterz owiec - ks. Mariusz Pohl
Pewne obrazy biblijne tracą w naszych czasach swoją czytelność, bo Ewangelie spisywane prawie przed
dwoma tysiącami lat, były adresowane do innych odbiorców, mających inne doświadczenia, inną
mentalność, zawód, język. Dlatego gdy chcemy odczytać uniwersalną i ponadczasową treść Słowa Bożego,
musimy przełożyć te przypowieści i porównania na nasze pojęcia i wyobrażenia.
Bo kto z nas wie coś o pasieniu owiec? Może najstarsi, którzy w swoim dzieciństwie pilnowali paru
owieczek na skraju lasu, albo turyści, którzy lubią włóczęgę po Beskidzie Niskim i Bieszczadach, gdzie

jeszcze dziś można spotkać ostatnie już chyba kierdle po kilkaset sztuk owiec. Ale za kilka lat obraz
pasterza stanie się dla nas zupełnie egzotyczny i obcy. Dlatego musimy się mocno wczytać w treść tej
Ewangelii, aby wychwycić z niej to, co najważniejsze.
Otóż w górach niejednokrotnie obserwowałem, jak owce potrafią rozpoznać swego opiekuna. Może on
je nawet wzywać po imieniu, a one przychodzą po kawałek chleba. Ale do obcego nie podejdą, nawet gdy
będzie je wabił całym bochenkiem. Nie mogłem się też nadziwić, jak ogromne, kilkaset sztuk liczące stado
owiec, idzie całymi kilometrami po stromych górach i lasach, prowadzone przez jednego tylko pasterza
i dwa przyuczone psy. Owce to potrafią i dobrze na tym wychodzą, a my, ludzie, nie? Dlaczego tak trudno
przychodzi nam zaufać Chrystusowi, by iść Jego drogą, według Jego wskazówek? Drogą może i trudną, ale
na pewno bezpieczną i właściwą? Bóg nikomu nie wyrządził krzywdy, kocha nas miłością bezgraniczną,
zdolną do największej nawet ofiary – co pokazał w swoim Synu. Dlaczego więc Mu nie ufamy?
Może dlatego, że Go nie znamy, albo znamy nie dość dobrze, nie osobiście, lecz pośrednio, przez
katechizmowe formułki, różnego rodzaju mity i fałszywe wyobrażenia? Może nasz obraz Boga, a zwłaszcza
Chrystusa, jest zafałszowany, prymitywny, nie ten – i dlatego takiego Boga nie potrafimy zaakceptować,
pokochać ani Mu zaufać, tylko się Go lękamy? Może chrześcijanie dają złe świadectwo? A może trapią nas
różne wątpliwości i pytania: dlaczego tyle niesprawiedliwości na tym Bożym przecież świecie, skąd tyle
niezawinionego cierpienia itp. Ale zauważmy, że to nie Bóg jest za to odpowiedzialny, lecz człowiek, więc
nie możemy naszą winą obciążać Boga. Wręcz przeciwnie, Bóg sam bierze na siebie największą
odpowiedzialność i skutki naszych grzechów, solidarnie uczestniczy w naszym losie – jak dobry pasterz,
który przecież mógłby się położyć wygodnie na leżaku przed szałasem i owce puścić samopas, a jednak
nie, chodzi cierpliwie z nimi po największych wertepach, aby zapewnić im bezpieczeństwo i dobrą trawę.
Chrystus przyszedł po to, abyśmy mieli życie, i to w obfitości! To jest Jego oferta dla nas. Problem leży może
jeszcze w tym, że nie jest to oferta jedyna: świat także podsuwa nam swoje propozycje. Często są one
bardzo nęcące i atrakcyjne, ale biada człowiekowi, który im bezkrytycznie zaufa! Nikt jeszcze nie zawiódł
się na Bogu i Jego słowie, wielu natomiast żałowało, że posłuchało obietnic świata. Komu zaufasz Ty?

55 Dzień Modlitw o Powołania
Dzień Modlitw o Powołania, obchodzony co roku w IV Niedzielę Wielkanocną, to inicjatywa Pawła VI,
który postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania
do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź papieża na utrzymujący się, a nawet
pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i najboleśniejszych
przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet. Spadała zresztą nie tylko liczba
powołań, ale także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie
wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie zrównoważyć
ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych. W tej sytuacji Ojciec Święty
23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza, Kościół będzie się szczególnie modlił
o nowych "robotników żniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.
W polskim Kościele Światowy Dzień Modlitw rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania. W 2018 roku
Dzień Modlitw o Powołania odbywa się po raz pięćdziesiąty piąty - tym razem pod hasłem „Słuchać,
rozeznawać, żyć powołaniem Pana”. (brewiarz.pl)

Jarosławskie Pola Nadziei – Dom Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II
Otwórzcie się na największy dar Boga, na Jego miłość, która przez Krzyż Chrystusa objawiła
się światu jako miłość miłosierna. (Jan Paweł II)
W dniu dzisiejszym w naszej Parafii spotkać mogliśmy młodych wolontariuszy z Zespołu Szkół
Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie uczestniczących w drugiej
akcji „Jarosławskie Pola Nadziei”. Akcja ta ma na celu propagowanie w społeczeństwie otwartości na
drugiego człowieka, zwłaszcza cierpiącego oraz wsparcie Jarosławskiego Hospicjum im. św. Jana Pawła II.
Pragniemy krótko przybliżyć historię tej placówki.
Dom Ulgi w Cierpieniu im. Św. Jana Pawła II jest częścią większego Centrum Charytatywnego –
„Przystani Matki Bożej Jasnogórskiej” prowadzonego przez Fundację Pomocy Młodzieży „Wzrastanie”,
a powstałego z inicjatywy przewodniczącego rady tej fundacji ks. dra Franciszka Rząsy. Składają na nie
obecnie dom dla bezdomnych mężczyzn, zespół opiekuńczo-leczniczy i hospicjum.
Prowadząc Dom Rekolekcyjny w Jarosławiu w Opactwie Benedyktyńskim ksiądz prof. Franciszek Rząsa
często spotykał bezdomnych, proszących o schronienie. Szczególnie podczas zimy, trudno było pozostawić

tych ludzi bez opieki. Wielokrotnie apelował w różnych instytucjach o pomoc dla nich. W latach
1999-2002 trwały przygotowania z myślą i pragnieniem niesienia pomocy bezdomnym. Jesienią
2002 roku, w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie zakupiono w Jarosławiu nad Sanem, opuszczony
przez Kolumnę Transportu Sanitarnego skromny budynek wraz z przyległym niewielkim terenem.
Po podpisaniu aktu notarialnego Fundacja „Wzrastanie” podjęła się adaptacji budynku dla Centrum
Charytatywnego, w którym znalazło miejsce schronisko dla bezdomnych mężczyzn. Wówczas pierwszych
dwunastu mieszkańców włączyło się w remont i przygotowanie schroniska.
W tym samym roku Archidiecezja Przemyska przeżywała nawiedzenie kopii ikony Matki Bożej
Częstochowskiej. Jasnogórski obraz peregrynując, dotarł także na plac nad Sanem, gdzie Fundacja Pomocy
Młodzieży „Wzrastanie” im. Jana Pawła II prowadziła prace adaptujące zakupiony dom dla potrzeb
Centrum Charytatywnego. Na pamiątkę nawiedzenia placu nad Sanem powstający obiekt przyjął nazwę
Przystani Matki Bożej Jasnogórskiej. Pragnieniem inicjatorów przedsięwzięcia było jak najszybciej
przygotować pomieszczenia dla bezdomnych mężczyzn, potrzebujących pomocy na ciele i na duszy
w trudnych etapach ich życia. Odtąd Fundacja „Wzrastanie” podjęła służbę pod patronatem Matki Bożej
nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także osobom starszym.
Ostatnie lata pontyfikatu Jana Pawła II, związane z Jego śmiercią, beatyfikacją i kanonizacją, inspirowały
Przewodniczącego Rady Fundacji „Wzrastanie”, ks. Franciszka Rząsę, do poszerzania zakresu usług
Centrum Charytatywnego w Przystani Matki Bożej Jasnogórskiej. Obok Schroniska dla bezdomnych
mężczyzn na terenie placówki powstał Zakład Opiekuńczo–Pielęgnacyjny. Gdy zaczęły się do niego
zgłaszać opiekunowie chorych na choroby nowotworowe, prosząc o przyjęcie ich podopiecznych
do dobrze funkcjonującej placówki naturalną odpowiedzią na te potrzeby było utworzenie hospicjum –
Domu Ulgi w Cierpieniu im. Jana Pawła II.
W dzisiejszych czasach najbliżsi chorych, mimo największych starań, nie są w stanie dostatecznie
im pomóc. Obecny postęp medycyny pozwala ulżyć w wielkim cierpieniu nieuleczalnie chorym.
Chorzy i ich najbliżsi szukają specjalistycznej pomocy w działających hospicjach domowych i specjalnych
ośrodkach hospicyjnych. Hospicjum, to miejsce przeznaczone dla ludzi nieuleczalnie chorych, w którym
otoczeni opieką pielęgnacyjno-medyczną oraz duszpasterską mogą przygotować się do godnego odejścia.
Poczucie bowiem opuszczenia - osamotnienia, jest przyczyną największego bólu odczuwanego
przez gasnącego pacjenta. Dlatego podstawowym działaniem ludzi opiekujących się pacjentem
w hospicjum jest nie tylko dążenie do zmniejszenia odczuwanego bólu i eliminowania typowych w stanie
terminalnym dolegliwości, ale ważne jest wsparcie duchowe chorego przez posługę duszpasterską
i modlitwę. Pragnie się też umierającemu pomóc w uporządkowaniu swoich spraw i relacji z tymi, których
się opuszcza. Obok lekarza, pielęgniarki, fizjoterapeuty i opiekuna socjalnego, szczególna rolę odgrywa
duszpasterz, wskazujący podopiecznym jak wielkie jest miłosierdzie Boga i czuła opieka Matki
Najświętszej. Ważne jest też włączenie rodziny i przyjaciół chorego w duchowe wsparcie i towarzyszenie
w przejściu do Domu. Ojca.
Ze względu na to, że obiekt nie był przystosowany do pomocy terminalnie chorym, zaszła pilna potrzeba
budowy nowych pomieszczeń przeznaczonych wyłącznie dla hospicjum. Po wielu konsultacjach
z duszpasterzami i zainteresowanymi osobami, podjęto decyzję dalszej rozbudowy Przystani Matki Bożej
Jasnogórskiej. W 2014 roku dotychczasowy obiekt, wraz z rozpoczętą budową nowych pomieszczeń
dla terminalnie chorych - Domem Ulgi w Cierpienia im. św. Jana Pawła II. W ten sposób podkreślono
oddanie całego Dzieła i wszelkiej posługi cierpiącym na ciele i duszy Świętemu naszemu patronowi.
Ważną rolę w działalności hospicjum odgrywają wolontariusze, którzy niosą bezinteresowną pomoc
chorym i rodzinom. Ofiarują oni swój czas i pomoc, będąc przy chorym towarzyszą w słabości i walce
z bólem, która toczy się w każdym cierpiącym. Często ta bliska obecność przy chorym jest wielkim
wsparciem duchowym.
Kolejnym krokiem, o którym myśli kierujący Centrum Charytatywnym jest powstanie hospicjum
domowego, opartego na wolontariacie, gdzie duchowni, lekarze, pielęgniarki, terapeuci niosą codziennie
wielogodzinną pomoc nieuleczalnie chorym i ich rodzinom w domach.
(D.E. na podst. przystanmaryi.pl)

Przez sakrament Chrztu świętego w ubiegłą niedzielę został włączony
do wspólnoty Kościoła i obdarzony przez dobrego Boga łaską wiary
Szymon HENDZEL. Modlimy się dla tego dziecka o łaskę wierności
Jezusowi, a dla Rodziców i Chrzestnych o wypełnienie przyrzeczeń
składanych przy Chrzcie świętym.

W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie naszego Parafianina:
Mieczysława LISOWSKIEGO. Zmarłego Mieczysława polecamy
modlitwie parafian. Zmartwychwstały Panie daj mu wieczne życie
w pełnym szczęściu przebywania z Tobą i oglądania Boga.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza to Światowy Dzień Modlitw
o Powołania. Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw o Powołania do służby
w Kościele. Zachęcamy i zapraszamy do modlitwy o powołania kapłańskie i zakonne.
W poniedziałek Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Patrona Polski.
We środę święto św. Marka.
W tym tygodniu kolejne Kwartalne Dni Modlitw (tzw. Suche Dni Letnie).
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 i przez wstawiennictwo Św. Faustyny.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 19, mieszkania od 13 do 36.
Diakonię gospodarczo-ekonomiczną prosimy na spotkanie we środę. Prosimy wszystkich
o obecność na tym ważnym spotkaniu.
Akcję Katolicką prosimy na spotkanie w czwartek.
Dzisiaj druga akcja Jarosławskie Pola Nadziei. Zbiórkę na rzecz Hospicjum św. Jana Pawła II
w Jarosławiu prowadzą przy naszym kościele uczniowie naszej szkoły ponadgimnazjalnej.
Zachęcamy do wsparcia tej szlachetnej inicjatywy.
W dniu 11 maja (piątek) organizowana jest całodniowa pielgrzymka do Sanktuariów Ziemi
Krośnieńskiej. W programie zwiedzanie Sanktuariów w Korczynie, Haczowie, Miejscu Piastowym
i Dukli. Wyjazd o godz. 7.00 z parkingu przy naszym kościele. Koszt pielgrzymki to 45 zł.
Zapisy w zakrystii.
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INTENCJE MSZY ŚW. 22/04/2018 - 29/04/2018
22/04/2018 IV Niedziela Wielkanocna: 08:00 Za parafian; 10:00 GREGORIANKA za + HELENĘ
Kruba; 11:30 1. Z okazji 90. rocznicy urodzin JANA Czecha dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo
i dalszą opiekę NMP. 2. Za + ADAMA Walickiego; 16:00 GREGORIANKA za + ROMANA Ciołka

23/04/2018 Poniedziałek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft –
(Paweł Skotni); 18:00 – 1. GREG. za + ROMANA Ciołka; 2. Za + STANISŁAWA Halwę – (r. Błonarowiczów)

24/04/2018 Wtorek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft – (Reanta
Groszek z rodziną); 18:00 – 1. Dziękczynna za 53 lata małżeństwa JÓZEFY i HENRYKA oraz o błog. Boże
i opiekę MB na dalsze lata; 2. GREGORIANKA za + ROMANA Ciołka

25/04/2018 Środa: 06:30 – 1. GREG. za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft – (Iwona Świder
z rodziną); 18:00 – 1. GREG. za + ROMANA Ciołka; 2. Za + STANISŁAWA Halwę – (Jerzy, Karol i Maciej)

26/04/2018 Czwartek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft – (rodzina
z Myślenic); 18:00 – 1. O zdrowie dla KINGI; 2. GREGORIANKA za + ROMANA Ciołka

27/04/2018 Piątek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft – (rodzina
Babiś z Leżańska); 18:00 – 1. GREGORIANKA za + ROMANA Ciołka; 2. Za ++ JANINĘ, WŁADYSŁAWA i JANA

28/04/2018 Sobota: 06:30 – 1. GREG. za + ROMANA Ciołka; 2. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba;
18:00 – 1. O zdanie matury i dobry wybór drogi życiowej dla MARKA; 2. Za ++ MARKA i KAZIMIERZA

29/04/2018 V Niedziela Wielkanocna: 08:00 Za parafian; 10:00 Za + MATEUSZA Mila;
11:30 GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 16:00 GREGORIANKA za + ROMANA Ciołka
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

