W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 127 – 6 maja 2018 r. - VI Niedziela Wielkanocna

Ewangelia na niedzielę (J 15,9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak
i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem,
aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa
nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko,
co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko,
o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Rozważanie:
W codzienności nie zawsze dostrzegamy prawdziwe powody naszej radości i nadziei. Dzieje
się tak, ponieważ – by było to możliwe – trzeba żyć spojrzeniem serca skierowanym na Chrystusa.
Powtarza On niejednokrotnie: „Jeżeli Mnie miłujecie…”. Wszystko zależy od tego „jeżeli”. Jednak
miłość jest tym, co przychodzi nam najtrudniej. Najwięcej jest w nas egoizmu i pychy, zwracania
uwagi tylko na siebie. Brakuje nam – choć trudno to przyznać – skłonności do ofiarowania siebie
innym. I tak oto będąc ofiarami swojego egoizmu, grzeszymy przeciw Bogu i przeciw braciom.
Jaka jest tego przyczyna? Ano miłość zraniona na skutek odrzucenia lub naszego skąpstwa.
Wiele razy dokonujemy przecież zwykłej kalkulacji, gdy przyznajemy, że jesteśmy gotowi kochać
tylko do pewnego momentu – dla jakiejś korzyści, sprawiającego nam przyjemność efektu.
Kochamy, gdy możemy coś na tym zyskać, coś z tego mieć. A to właśnie miłość, w swojej
bezinteresowności, jest naszą największą korzyścią. Tylko ten, kto kocha, żyje prawdziwie.
To sekret radości. („Lectio divina na każdy dzień roku” t. 4)
W liturgii obchodzimy:
we wtorek – Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski, w sobotę – wspomnienie
św. Nereusza i Achillesa oraz św. Pankracego, męczenników.
We wtorek przypada dzień imienin Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka. W tym dniu pomódlmy
się w intencji Solenizanta.
Liturgia słowa:
Niedziela (06.05): Dz 10,25-26.34-35.44-48 Ps 98 1J 4,7-10 J 15,9-17; poniedziałek (07.05):
Dz 16,11-15 Ps 149 J 15,26-16,4a; wtorek (08.05): Dz 20,17-18a.28-32.36 Ps 100 Rz 8,31b-39 J 10,11-16;
środa (09.05): Dz 17,15.22-18,1 Ps 148 J 16,12-15; czwartek (10.05): Dz 18,1-8 Ps 98 J 16,16-20;
piątek (11.05): Dz 18,9-18 Ps 47 J 16,20-23a; sobota (12.05): Dz 18,23-28 Ps 47 J 16,23b-28.

Droga wolności z Maryją
W roku dziękczynienia za stulecie odzyskania niepodległości, podejmujemy trud odkrywania
daru wolności, która – jak przypominał nam Święty Jan Paweł II – nie jest darem otrzymanym
raz na zawsze. Wolność jest zadaniem. Aby to zadanie wypełnić, potrzeba nam wychowawców
i przewodników. Jednym z nich jest Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.
Prymas Tysiąclecia przeszedł do historii jako mądry i dobry pasterz, który pewną dłonią przeprowadził
Polskę przez „morze czerwone komunizmu”. Święty Jan Paweł II powiedział, że: „Był on siłą narodu,

a jego siłą był naród”. Ojciec Święty, związany najsilniejszymi więzami z Prymasem Tysiąclecia,
prosił nas, swoich rodaków: „Szczególnym przedmiotem (...) medytacji uczyńcie postać
niezapomnianego Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego
rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji
i podejmijcie to wielkie, i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym on –
Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry Pasterz – wycisnął trwałe, niezatarte piętno”. Życie i nauczanie
Kardynała Wyszyńskiego jest dla nas drogowskazem do prawdziwej wolności. Umiłowania Ojczyzny uczył
się już w dzieciństwie. Urodził się w 1901 roku, w zaborze rosyjskim. Od początku życia wolność Ojczyzny
była jego tęsknotą. „Nocą mój ojciec – opowiadał Prymas – zabierał mnie nieraz w odległe lasy. Jechało
z nim zawsze razem kilku miejscowych zaufanych gospodarzy. Stawiali krzyże na drogach i różnych
kopcach [upamiętniających powstańców styczniowych]. Wracaliśmy w zupełnym milczeniu, nigdy nie
wolno było o tym mówić ani słowem”. Od dziecka uczył się też historii Polski. Po latach wspominał:
„Mając lat dziesięć po raz pierwszy dostałem do ręki w domu mojego ojca książkę ukazującą historię
Polski pt.: Dwadzieścia cztery obrazki. Oczywiście była to książka zabroniona, nie wolno jej było
przechowywać w domu, ale mój ojciec był człowiekiem tak oddanym sprawom Narodu, że narażając
się na prześladowania, nie lękał się uczyć swoich dzieci historii Polski, choćby potajemnie”. Do końca
życia Prymas Tysiąclecia pozostał wierny Bogu i Ojczyźnie. Przed swoim uwięzieniem w 1953 roku mówił:
„Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby
mówili, że Prymas ma nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie wierzcie.
Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham
Ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. Gdy noce ciemności
sprzysięgły się, aby zniszczyć w Polsce Kościół Chrystusowy i odebrać narodowi jego największą siłę –
wiarę w Boga, Prymas Wyszyński nie poddał się. W Maryi znalazł niezawodną pomoc i obronę.
Oczy umęczonych, prześladowanych „dzieci Narodu” nieustannie zwracał ku Jasnej Górze Zwycięstwa.
Z więzienia pisał do generała zakonu paulinów: „Tak mocno wierzę w to, że Opatrzność dała Polsce
dodatkową pomoc, wiążącą Naród w trudnych chwilach. Jasna Góra jest tą ostatnią deską ratunku
dla Narodu. Występuje w sposób szczególnie widoczny wtedy, gdy jest ciężko i gdy już znikąd, zda się,
nie widać ratunku”. Królowa Polski nie zawiodła nadziei Prymasa Tysiąclecia i narodu, który Jej zaufał.
Kościół w Polsce wyszedł z tej walki wzmocniony, oczyszczony i dojrzały. Inne narody z podziwem
patrzyły na to zwycięstwo. Zapewne był to jeden z duchowych motywów w czasie konklawe, gdy
kardynałowie wybrali kardynała Karola Wojtyłę z Polski na Stolicę Piotrową. Także dziś Maryja prowadzi
nas drogami wolności po wertepach liberalizmu i samowoli moralnej. W niej nasz ratunek i nadzieja.
Matko Łaski Bożej, wdzięczni Bogu za odzyskaną niepodległość chcemy zabezpieczyć ją w Tobie
słowami Milenijnego Aktu Oddania:
Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska, (...) oddajemy
dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże
ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie
naszej (...). Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy
Świętej Jedynego. Amen. (D.E.)

7 czy 77 razy – czym jest przebaczenie?
Przeżywany obecnie Okres Wielkanocny poprzez swoją liturgię i zawarte w niej czytania z Pisma
Świętego ma nam przypomnieć o nowym życiu, które otrzymujemy w Chrystusie. Czy jednak możemy
o sobie powiedzieć, że doświadczamy tego nowego życia na co dzień? Praktyka wskazuje, że częstym
powodem, że nie doświadczamy Bożej Miłości, jest brak przebaczenia. Doznane krzywdy trzymają
nas jakby w klatce, mimo, że pragniemy wolności i mimo, że tej wolności pragnie dla nas Bóg.
Kardynał Stefan Wyszyński zanotował kiedyś: Przebaczanie jest przywróceniem sobie wolności,
jest kluczem w naszym ręku od własnej celi więziennej. O tym, jak podstawową sprawą,
dla naszego życia duchowego jest przebaczenie, świadczą słowa Jezusa zapisane w Ewangelii.
Zwłaszcza te, które powtarzamy w codziennym pacierzu: „odpuść nam nasze winy, jak i my
odpuszczamy naszym winowajcom”. Czy uświadamiamy sobie, że ilekroć wypowiadamy te słowa
uzależniamy nasze zbawienie, od tego czy odpuściliśmy naszym krzywdzicielom?
Na czym polega przebaczenie, do którego wzywa nas Jezus? Nie możemy mylić przebaczenia
z bagatelizowanie zaistniałego zła. Mimo, że używamy czasami słów „nic się nie stało”,
to uświadomienie sobie zaistniałego zła i jego konsekwencji ma w procesie przebaczenia istotne

znaczenie. Zauważmy również, że konsekwencje zła dotykają nie tylko skrzywdzonego,
ale i krzywdziciela. Przeczytałem kiedyś świadectwo Ukrainki, której ojciec brał udział w rzezi
wołyńskiej. Jak napisała – udział w tym mordzie spowodował, że nawet w chwili śmierci nie przystąpił
do spowiedzi i odszedł z tego świata ze słowami bluźnierstwa i przekleństwa. Przebaczenie nie jest
też uczuciem. Niektórzy myślą, że przebaczyć, to żywić pozytywne emocje wobec kogoś kto nas
skrzywdził, że przebaczyć, to polubić kogoś, kto wyrządził nam zło. Nic bardziej mylnego. Zwłaszcza,
gdy ktoś szuka okazji, by nas skrzywdzić, nie można lubić kogoś takiego. A jednak Jezus wzywa
do przebaczenia. Czy przebaczyć, to zapomnieć wyrządzoną krzywdę? To znowu często
popełniany błąd. Czy o czymś pamiętamy, czy nie – nie zależy to tylko od nas. Co więcej, takie
uporczywe wyrzucanie z naszej pamięci trudnych doświadczeń i spychanie ich do podświadomości
może być przyczyną wielu chorób – naszego ducha, psychiki, a nawet ciała. A przecież Jezus nas kocha
i nie chce byśmy byli chorzy, a chce byśmy przebaczyli. Ostatnim błędem, który popełniamy
jest mylenie przebaczenia z pojednaniem z drugą osobą. Owszem przebaczenie jest warunkiem
pojednania, jednak nie zawsze jest ono możliwe, bo konieczna jest dobra wola dwóch osób.
To jednak, czy chcę przebaczyć, zależy tylko ode mnie. Bo przebaczenie jest decyzją – jest aktem
woli: Ja chcę przebaczyć! Nawet wbrew moim negatywnym emocjom i wtedy, gdy druga strona
nie prosi o przebaczenie ani nie chce go przyjąć i zdaje się go nie potrzebować.
Jak sprawdzić, czy przebaczyliśmy? Ani nasze emocje, ani pamięć o krzywdzie nie są dobrym
kryterium. Co więc jest? Jeśli naprawdę przebaczyłem, to nie szukam zemsty. To pokazuje, czy chcę
przebaczyć i czy przebaczyłem. Nie tylko nie odpłacam złem, ale odsuwam od siebie pragnienia,
by człowieka, który mnie skrzywdził, spotkało jakiekolwiek nieszczęście. Modlę się o Boże
błogosławieństwo dla tego człowieka. Jak wielokrotnie przypominał św. ks. Jerzy Popiełuszko:
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!” Czy to heroizm? Oczywiście, że tak,
ale heroizm, w którym nasza wola łączy się z wolą Bożą. Możemy więc być wówczas pewni Jego
pomocy i łaski. Bo nawet, gdy nie potrafię przebaczyć, ale mówię Bogu w modlitwie, że chcę,
to On uczyni to, co po ludzku nie jest możliwe. Świadectwem tego Bożego działania niech będzie
modlitwa zapisana przez anonimową więźniarkę obozu koncentracyjnego w Ravensbruck:
„Panie, pamiętaj nie tylko o ludziach dobrej woli, ale również o tych złej woli. Nie pamiętaj
jednak o wszystkich cierpieniach, jakich nam przysporzyli. Pamiętaj o owocach,
jakie przynieśliśmy właśnie dzięki tym cierpieniom. Wzrosła w nas dyspozycyjność, lojalność
stała się bardziej przejrzysta, pokora głębsza, odwaga powiększyła się wraz ze szlachetnością.
I kiedy oni staną przed Tobą, by zostać osądzeni, pozwól, by owoce, jakie przynieśliśmy,
stały się dla nich przebaczeniem”. Nikt z nas nie doświadczył takich krzywd, jakich doświadczyła
ta kobieta. Co powstrzymuje nas, by przebaczyć? (D.E.)

Rozważając wezwania Litanii Loretańskiej
Panno roztropna! Życie składa się z bardzo różnorodnych sytuacji, zdarzeń, spotkań.
Nie mamy możliwości przewidzieć wszystkiego, nauczyć się w jaki sposób postąpić w danej
chwili Musimy nabyć umiejętności dobrego decydowania w każdej sytuacji, która nas spotyka.
Tą umiejętność, tę sprawność decyzji nazywamy roztropnością. Maryja posiadła ją w stopniu
doskonałym. Umiała ocenić sytuację, wziąć pod uwagę wszystkie uwarunkowania i postąpić najlepiej
jak można. My ucząc się roztropności potrzebujemy przewodników. Jeżeli chcemy przeżyć swoje życie
w sposób najciekawszy, najbardziej twórczy, a zarazem pozbawiony wielu błędów, najlepiej zapiszmy
się do szkoły mistrzyni roztropności - Maryi.
Arko przymierza! Arka Przymierza, której budowę zlecił Mojżesz, miała stać się miejscem
przebywania chwały Bożej, podnóżkiem Boga. To z niej Bóg przemawiał do Mojżesza.
W niej znajdowały się najważniejsze przedmioty kultu: laska Aaronowa, czasza z manną oraz tablice
przymierza. Arka przebywała w miejscu Świętego Świętych, gdzie tylko raz w roku arcykapłan
wchodził złożyć ofiarę. Izrael nie posiadał przedmiotu świętszego niż Arka Przymierza. Maryja zaś
niewypowiedzianie przewyższa Arkę, gdyż była miejscem przebywania nie świętych przedmiotów,
ale Syna Bożego. Bóg chce dla Niej największej czci, jaką można oddać stworzeniu. Duch Święty
uczy nas, w jaki sposób mamy czcić Maryję, tak by podobało się to Bogu. Tak, jak od Izraelitów
wymagał, by czcili Arkę, tak od nas chrześcijan wymaga, byśmy czcili Matkę Jego Syna. (o. Maciej Okoński OP)

Przez sakrament Chrztu św. została włączona do wspólnoty Kościoła i obdarzona przez
dobrego Boga łaską wiary Wiktoria Maria LESZCZUK. Modlimy się w intencji tego dziecka
o łaskę wierności Jezusowi, a dla Rodziców i Chrzestnych o wypełnienie przyrzeczeń.

W tym tygodniu w naszej parafii zostały pobłogosławione małżeństwa:

Katarzyna Maria GOLBA i Piotr Paweł BRUDEK;
Dominika BUCZKOWSKA i Przemysław MAIK;
Magda Maria SAMBORSKA i Damian Paweł GRENDA;
Anna
MOTYKA
i
Krzysztof
Karol
RAJCHEL.
Życzymy
Małżonkom
wierności
Chrystusowi
i budowania na Nim wspólnoty małżeńskiej.
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Dzisiaj 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.
W poniedziałek, wtorek i we środę przypadają dni modlitw o urodzaje (Dni Krzyżowe).
Nabożeństwa błagalne o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracach o godz. 18.00.
We wtorek Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, Patrona Polski. Jest to dzień
imienin ks. bpa Stanisława Jamrozka. Osobę Solenizanta otaczamy naszą modlitwą.
Trwają nabożeństwa majowe. Nabożeństwa w niedziele i święta o godz. 15.30, a w dni powszednie
tygodnia o godz. 18.00. Zapraszamy rodziny do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Bożej.
W czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00 i nabożeństwo majowe
o godz. 17.30, a po nim Msza św.
W piątek początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Jest to 11-ty dzień
miesiąca – kolejny dzień miesięcznej modlitwy w intencji Ojczyzny.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msza św. o godz. 11.30 w intencji
rejonów: V, VI, VII i VIII. Nabożeństwo majowe połączone z nabożeństwem fatimskim o godz. 15.30.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę
na godz. 8.00 mieszkańców ul. Tysiąclecia.

INTENCJE MSZY ŚW. 06/05/2018 - 13/05/2018
06/05/2018 VI Niedziela Wielkanocna: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + JANA w 5 r. śmierci;
11:30 - Za rejon I, II, III i IV; 16:00 - GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba
07/05/2018 Poniedziałek: 06:30 – 1. Za + STANISŁAWĘ Marciak – (Wiesława); 2. Za + MARTĘ Luft –
(Budowa Dróg); 18:00 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + STANISŁAWA Halwę – (sąsiedzi)
08/05/2018 Wtorek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + STANISŁAWA Matwija
i ++ JULIĘ, WOJCIECHA i MIECZYSŁAWA; 18:00 – 1. Za + STANISŁAWA; 2. Za + STANISŁAWA
09/05/2018 Środa: 06:30 – 1. Za + MARTĘ Luft – (Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych);
2. Za + ANTONIEGO Wawrzynkiewicza – (pracownicy "Domu Parafialnego");
18:00 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + STANISŁAWA Halwę – (ZEK Radymno)
10/05/2018 Czwartek: 06:30 – 1. Za + MARTĘ Luft – (Małgorzata Bozacka); 2. Za + STANISŁAWĘ
Marciak – (Renata); 18:00 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + IRENĘ Madaj w 8 r. śmierci
11/05/2018 Piątek: 06:30 – 1. Za + MARTĘ Luft – (Ośrodek w Rzeszowie); 2. Za + STANISŁAWĘ Marciak
– (Andrzej); 18:00 – 1. GREG. za + HELENĘ Kruba; 2. Za ++ ELŻBIETĘ i JANA Drońskich i ++ z RODZINY
12/05/2018 Sobota: 06:30 – 1. Za + MARTĘ Luft – (MOPS Rzeszów); 2. Za + STANISŁAWĘ Marciak –
(Kazimiera Buniowska); 18:00 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba
13/05/2018 Wniebowstąpienie Pańskie: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + KAZIMIERZA
Nowakowskiego; 11:30 - Za rejon V, VI, VII i VIII; 16:00 - GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

