W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 126 – 29 kwietnia 2018 r. - V Niedziela Wielkanocna

Ewangelia na niedzielę (J 15, 1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która
nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki
słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę
trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie –
jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem
krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity,
ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony
jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie
trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».
Rozważanie:
Biblijny obraz krzewu winnego i latorośli, do którego wypada nam teraz powrócić, kieruje nasze
rozważania w sposób bezpośredni i naturalny ku tematowi płodności i życia. Latorośle, które wyrastają
z winnego krzewu, czerpiąc zeń życie, mają przynosić owoc: „Ja jestem krzewem winnym, wy —
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” (J 15, 5). To przynoszenie owocu jest
podstawowym wymogiem chrześcijańskiego życia w Kościele. Kto nie przynosi owocu, ten nie trwa
w komunii: „Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, [Ojciec mój] odcina” (J 15, 2). Absolutnie
koniecznym warunkiem przynoszenia owocu jest komunia z Jezusem, z której wynika komunia pośród
chrześcijan: „beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15, 5). Najpiękniejszym zaś owocem, jaki mogą wydać
pędy winorośli, jest komunia z innymi, dar Chrystusa i Jego Ducha. Komunia rodzi komunię i w samej
swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej. Jezus bowiem mówi do swoich uczniów: „Nie wyście
Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał” (J 15, 16). Komunia i misja są ze sobą głęboko związane, przenikają się i nawzajem implikują
tak dalece, że komunia jest równocześnie źródłem i owocem misji: komunia jest misyjna, misja
zaś służy komunii. (św. Jan Paweł II – Adhortacja apostolska „Christifieles laici”)
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Piusa V, papieża, we wtorek – św. Józefa, rzemieślnika, w środę –
św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek - Uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
Królowej Polski, w piątek – wspomnienie św. Floriana, męczennika, w sobotę – Święto Poświęcenia
Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.
Intencje modlitewne - maj:
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje
twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
Diecezjalna intencja różańcowa: O święte i liczne powołania do wyłącznej Służby Bożej.
Liturgia słowa:
Niedziela (29.04): Dz 9,26-31 Ps 22 1J 3,18-24 J 15,1-8; poniedziałek (30.04): Dz 9,26-31 Ps 22
1J 3,18-24 J 15,1-8; wtorek (01.05): Dz 14,19-28 Ps 145 J 14,27-31a; środa (02.05): Dz 15,1-6 Ps 122
J 15,1-8; czwartek (03.05): Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab Ps: Jdt 13 Kol 1,12-16 J 19,25-27; piątek (04.05):
Dz 15,22-31 Ps 57 J 15,12-17; sobota (05.05): Dz 16,1-10 Ps 100 J 15,18-21.

Wielki znak na polskim niebie
Od 1990 roku obchodzimy w Polsce, przywrócone po upadku komunizmu, „Święto 3 Maja” w nowej
formie i treści, jako święto państwowe i dzień wolny od pracy. Tego dnia oddajemy cześć Najświętszej

Maryi Pannie Królowej Polski oraz przypominamy uchwalenie Konstytucji 3 maja z 1791 r., która
była pierwszą w Europie i drugą na świecie nowoczesną, spisaną konstytucją, wprowadzającą
demokratyczne prawa i ustawy. Zdaniem dwóch współautorów, Ignacego Potockiego i Hugona Kołłątaja
„Konstytucji 3 maja” była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej Ojczyzny”. Konstytucja obowiązywała
przez 14 miesięcy, zanim została obalona w wyniku przegranej wojny polsko-rosyjskiej.
Tak jak to miało miejsce w historii naszego narodu, tak i w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski,
obchodzonej co roku 3 maja, mamy do czynienia z nierozerwalnym połączeniem wymiaru religijnego,
historycznego i narodowego. Kult Królowej Korony Polskiej, głównie z inicjatywy biskupów Józefa
Bilczewskiego i Józefa Pelczara, odegrał najpierw wielką rolę w budzeniu poczucia świadomości
i tożsamości narodowej podczas długiej i ciemnej nocy zaborów (1795-1918). Zaborcy doceniali znaczenie
tego kultu i rozpoczęli walkę z jego propagowaniem, jego autorami
a zwłaszcza z jego głównym adresatem – Narodem i Kościołem
Polskim. Monarchia austro-węgierska środkami administracyjnego
nacisku próbowała nie dopuścić do rozpowszechniania tego tytułu
maryjnego na terenie Galicji. Jak zawsze, w tych przypadkach,
rozpoczęto kampanię medialną na szeroką skalę, polegającą
na usuwaniu wezwania „Królowa Korony Polskiej” z wszelkich
wydawnictw i modlitewników nadsyłanych do druku w Krakowie
i okolicy. Rosja natomiast wydała walkę obrazkom Matki Boskiej
Częstochowskiej – Królowej Korony Polskiej, propagowanym przede
wszystkim na terenie Podlasia przez biskupa Beniamina
Szymańskiego. Jednak najbardziej rygorystyczne przepisy
wprowadziły Prusy zakazując nie tylko nauki języka polskiego
w szkole, ale także nauki historii Polski, liturgii i katechizmu
w ojczystym języku. Polaków mieszkających w Prusach oraz innych
zaborach najbardziej zbulwersowały wydarzenia w latach
1901-1902. Dzieci polskie w szkole we Wrześni zostały skatowane
przez niemieckich nauczycieli i policję za to, że podczas lekcji religii nie chciały mówić po niemiecku.
W proteście ogłosiły tzw. strajk dzieci wrzesińskich, który odbił się głośnym echem w ówczesnym świecie,
zwłaszcza dzięki odważnym i publicznym protestom Marii Konopnickiej i noblisty Henryka Sienkiewicza.
W zaborze pruskim walczono z organizatorami pielgrzymek do Częstochowy, z bibliotek publicznych
brutalnie usuwano wszelkie publikacje o Królowej Korony Polskiej, ścigano nawet procesami sądowymi
posiadanie i rozpowszechnianie obrazu jasnogórskiego. Komisarze obwodowi wypytywali sołtysów,
czy księża odmawiając Litanię Loretańską pomijają lub nie wezwanie „Królowo Korony Polskiej, módl
się za nami”. W 1903 roku sąd w Bytomiu nakazał zniszczenie matryc książek, „zawierających
te niebezpieczne dla państwa pruskiego słowa”. Polacy w zaborze pruskim wielokrotnie występowali
zbrojnie przeciw Niemcom. Na przestrzeni 100 lat – między 1795 a 1919 w Wielkopolsce miało miejsce
pięć tzw. powstań wielkopolskich, w których patrioci polscy starali się i odzyskali upragnioną
niepodległość. Po napaści w 1939 roku Niemiec na Polskę obchodzenie święta Królowej Korony Polskiej
znów zostało zakazane. Po drugiej wojnie światowej nowe władze Polski Ludowej nie uznawały święta
3 maja. W styczniu 1951 r. święto 3 maja zostało oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne.
Te same władze utrudniały pielgrzymki na Jasną Górę i przeprowadzały różnego rodzaju prowokacje.
Niemniej jednak tysiące polskich pielgrzymów co roku przybywało do Królowej Polski, aby tam modlić się
o wolność dla naszej umęczonej Ojczyzny. 16 października 1978 roku został powołany na Stolicę Piotrową
kardynał Karol Józef Wojtyła. Rok później przybył do jasnogórskiego sanktuarium jako pielgrzym i papież,
który całkowicie zawierzył siebie i cały Kościół Maryi – Totus tuus. Wspominając prymasa tysiąclecia kard.
Stefana Wyszyńskiego, który również „wszystko postawił na Maryję”, przypomniał wszystkim Polakom
nieocenioną rolę Maryi – Królowej Polski w dziejach naszego narodu i Kościoła: „Nie byłoby na Stolicy
Piotrowej papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności rozpoczyna nowy
pontyfikat, gdyby nie było Twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, Twojej
heroicznej nadziei, Twego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego
całego okresu dziejów Kościoła w Polsce”. (słowo.redemptoris.pl)

7 darów Ducha Świętego – Dar rady
Czego oczekuje od nas Bóg… Dar ten chroni przed uznawaniem własnych myśli za myśli Boga,
a uzdalnia nas do jasnego i bezbłędnego rozeznania, czego Bóg od nas oczekuje. Podejmowanie decyzji

to nasz chleb powszedni. Całe życie ludzkie jest utkane z wyborów i zobowiązań. Podjęcie decyzji stanowi
akt naszej wolności, znak naszego człowieczeństwa i naszej tożsamości. Jednak nikt nie może zadecydować
za drugiego, nawet sam Bóg. Zna owo najtajniejsze imię każdego, a zarazem pozwala, żebyśmy sami
kształtowali własną historię. Każdemu daje możliwość realizacji przedsięwzięć podejmowanych na drodze
osobistego powołania.
Dar rady chroni przed rozczarowaniem Z pomocą daru rady możemy rozpoznać drogę
autentycznego ludzkiego szczęścia, którą świat chce przed nami ukryć. Warto sobie tu przypomnieć słowa
św. Pawła: „Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, ale odkrywajcie, jaka jest wola Boża: co jest dobre,
co miłe Bogu i co doskonałe” (Rz 12,2). A także inne jego słowa: „Ducha nie gaście, wszystko badajcie,
a co szlachetne, zachowujcie” (1Tes 5, 19-21). No właśnie „badajcie”:
w obliczu różnych rad ze strony ludzi jest z nami jeszcze Duch Święty,
najlepszy doradca. On ewangelizuje nasze wybory. Dar rady zajmuje miejsce
naszych wątpliwości. W konkretnych okolicznościach, pomaga nam
rozeznać, co mamy czynić, by odpowiedzieć na nasze osobiste powołanie
i pozostać mu wiernym. Podsuwa nam słowa, które powinniśmy
wypowiedzieć i sprawia, że mówimy je w odpowiednim momencie. Dar rady
oświeca najdrobniejsze wydarzenia codzienności światłem samego Ducha
Świętego. Daje natchnienie do podjęcia decyzji, niezbędnych, by ustrzec
się błędu i grzechu. Dar rady nie tylko daje nam poznać, jaka jest wola Boża
co do konkretnej sytuacji, ale także pozwala dogłębnie zrozumieć,
że odmowa zgody na tę wolę rodzi ryzyko końcowego rozczarowania.
Co jednak, kiedy wszystko idzie źle? Gdy pojawiają się przytłaczające
nas okoliczności, otoczenie staje się trudne, przychodzą wielkie cierpienia
bądź rodzi się wewnętrzny bunt – co wtedy robić? Także wtedy, a nawet przede wszystkim w takich
momentach, Duch Święty pozostaje źródłem światła. Gdy czujemy, że zalewają nas fale i zastanawiamy się,
kiedy będziemy mogli wypłynąć na powierzchnię, Duch Święty pozwala nam zachować wewnętrzną
radość i sprawia, że nasze życie zawsze przynosi owoce. Owe momenty przygnębienia, nasze chwile
wędrówki przez pustynię, mogą dzięki Duchowi Świętemu stać się momentami oczyszczenia, w których
dopuszczamy do siebie Boskie światło i pozwalamy się dotknąć Bożej mocy. Antidotum na wszelkie
wątpliwości nie stanowi nasza ludzka logika ani krótkowzroczne kalkulacje, lecz dar rady.
Nie wystarczy nie pomylić się, trzeba iść naprzód W życiu codziennym może się wydawać,
że dar rady nie daje nam żadnych szczegółowych wskazań. W takim wypadku odwołujemy się do
nauczania Kościoła oraz do jego przykazań. Bóg nie ma potrzeby przypominać nam o czymś, co nasz rozum
jest w stanie sam pojąć w dziedzinie dobra: że należy kochać bliźniego, szanować innych, codzienna
modlitwa… oto, co należy zacząć realizować w praktyce. Jeśli będziemy tak postępować, możemy być
pewni nie tylko tego, że się nie pomylimy, ale że będziemy postępować naprzód.
Człowiek nie może radzić się samego siebie W życiu duchowym nikt nie jest sędzią we własnej
sprawie. Św. Bonawentura mówił: „Człowiek nie może radzić się samego siebie, musi zasięgnąć rady kogoś
innego”. Zawsze będziemy potrzebowali wskazówek w naszym życiu. Stąd wskazane jest korzystać
z pomocy kierownika duchowego. Pokorne słuchanie jego rad to najlepszy sposób przylgnięcia do tego,
co dla nas najkorzystniejsze w wymiarze duchowym.
Prośmy więc Ducha Świętego, by udzielał nam daru rady, abyśmy rozeznawali, co jest dobre i aby nasze
czyny znajdowały w Nim swoje światło. (www.sluzebniczki.pl)


Przez sakrament Chrztu św. został włączony do wspólnoty Kościoła
i obdarzony przez dobrego Boga łaską wiary Ignacy Józef POLESZCZUK. Modlimy się dla
tego dziecka o łaskę wierności Jezusowi, a dla Rodziców i Chrzestnych o wypełnienie
przyrzeczeń składanych przy Chrzcie świętym.

Według obrządku rzymskokatolickiego mają zamiar zawrzeć sakrament
małżeństwa narzeczeni: Małgorzata Maria SCHILD i Marian PAŁECZKA
oraz Ewelina Dorota JASIŃSKA i Jakub Józef STUDZIŃSKI. Narzeczonych polecamy modlitwie
parafian, a jeśli ktoś zna przeszkody istniejące między tymi osobami zobowiązany jest w sumieniu
zawiadomić o tym urząd parafialny.

W sobotę, 28 kwietnia w naszej parafii zostało
pobłogosławione małżeństwo:
Natalia Maria ZBOROWSKA i Adrian Dawid
KAMIŃSKI. Życzymy Małżonkom wierności
Chrystusowi oraz budowania na Nim szczęścia
i wspólnoty małżeńskiej.


Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W sobotę 21 kwietnia: Joanna ZYGMUNT; Janina KONIUCH; Zdzisław KONIUCH; Barbara PELC; Grażyna
WOJTOWICZ; Maria ZBOROWSKA; Bogumiła KURDYBACHA; Ewelina LUFT; Piotr LUFT; Leokadia BEMBENEK;
Elżbieta STAROMIEJSKA; Paulina STAROMIEJSKA; Michał STAROMIEJSKI; Marian STRUS; Magdalena GWÓŹDŹ.
Rodzinie KALEMBÓW za pomoc w koszeniu trawy wokół kościoła i budynku parafialnego.
W sobotę 28 kwietnia: Stefania MARKIEWICZ; Edyta NASIEWICZ; Ryszard KILAR; Tadeusz SZYMAŃSKI.
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We wtorek rozpoczynamy nabożeństwa majowe. Nabożeństwa w niedziele i święta o godz. 15.30,
a w dni powszednie tygodnia o godz. 18.00.
W czwartek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. tak jak w niedzielę – o godz. 8.00; 10.00; 11.30
i 16.00. Nabożeństwo majowe o godz. 15.30. Odpust parafialny w Ostrowie i Wacławicach.
W piątek pierwszy piątek miesiąca. Wyjazd do chorych o godz. 8.00. W piątek nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Dyspensy udzielił ks. abp Adam Szal.
W sobotę pierwsza sobota miesiąca.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów: I, II, III i IV. Nabożeństwo majowe
o godz. 15.30 i po nim zmiany tajemnic różańcowych.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. W minioną sobotę z proszonych 24-rech rodzin przyszło
4-ry. Prosimy w sobotę na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 19, mieszkania od 37 do 60.
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 do przyszłej
niedzieli w zakrystii.

INTENCJE MSZY ŚW. 29/04/2018 - 06/05/2018
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
30/04/2018 Poniedziałek: 06:30 – 1. GREG. za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft – (r. Potocznych);
18:00 – 1. Dziękcz. za 80 lat z prośbą o Boże błog. i opiekę MB dla JÓZEFY; 2. GREG. za + ROMANA Ciołka
01/05/2018 Wtorek: 06:30 – 1. GREG. za + ROMANA Ciołka; 2. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba;
18:00 – 1. Dziękczynna za 50 lat małżeństwa JANINY i ALEKSANDRA z prośbą o dalsze Boże błog. – (córki)
02/05/2018 Środa: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + ROMANA Ciołka; 2. GREGORIANKA za + HELENĘ
Kruba; 18:00 – 1. Dziękczynna z okazji urodzin dla KONRADA i o pomyślne zdanie matury
03/05/2018 Czwartek Uroczystość NMP Królowej Polski: 08:00 O zdrowie i Boże błog. dla WIESŁAWY
Lewandowskiej z okazji urodzin; 10:00 Za ++ JANA i WANDĘ Szczerbiak i za ++ z RODZINY;
11:30 Za + ELŻBIETĘ Sobejko; 16:00 GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba
04/05/2018 Piątek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARIĘ w 8 r. śmierci;
3. Za + MARTĘ Luft – (koledzy ze SKANSKA); 18:00 – 1. Za + STANISŁAWA Halwę – (sąsiedzi)
05/05/2018 Sobota: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft –
(koledzy ze SKANSKA); 18:00 – 1. Za + STANISŁAWA Halwę – (sąsiedzi)
06/05/2018 VI Niedziela Wielkanocna: 08:00 Za parafian; 10:00 Za + JANA w 5 r. śmierci;
11:30 Za rejony: I, II, III i IV; 16:00 GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

