W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
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Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Ewangelia na niedzielę (Mk 16, 15-20)
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki
towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby
co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli
i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które
jej towarzyszyły.

Rozważanie:
Jezus, zanim zakończył ziemskie pielgrzymowanie, ukazał się Apostołom, aby zwrócić im uwagę na fakt,
że teraz oni mają być tymi, dzięki którym Ewangelia głoszona będzie po całym świecie. Ważne jest,
aby każdy człowiek usłyszał Dobrą Nowinę o zmartwychwstaniu Chrystusa i mógł przyjąć zbawienie,
przylegając do Niego w sposób dobrowolny poprzez wyznanie wiary i chrzest święty. W ten sposób
wierzący doświadczą tego, że Chrystus nadal żyje i działa. W Jego imię, a więc Jego mocą, uczniowie
nie tylko będą wyrzucali złe duchy, ale także będą dokonywali licznych uzdrowień. Co istotne, dopiero
po odbyciu tej rozmowy Zmartwychwstały wszedł do chwały Boga. Jednak nie przestał być ze swoimi,
czego świadectwa otrzymujemy nieustannie. Gdziekolwiek bowiem głoszona jest Ewangelia, tam jest
obecny Chrystus, który wspiera skuteczność działania apostołów i potwierdza ich naukę licznymi znakami.
Krótko mówiąc, obecność Jezusa Chrystusa w Kościele jest obecnością jak najbardziej żywą, skuteczną
i zbawczą. A zatem Jego wniebowstąpienie nie jest znakiem końca, ale raczej symbolem nowego początku.
Można powiedzieć, że to forma «niewidzialnej obecności», której istotą jest więź z Panem Jezusem,
więź, która osiągnie swoją pełnię na końcu czasów. („Lectio divina na każdy dzień roku” t. 4)
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – Uroczystość św. Macieja, apostoła; w środę – Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera
i męczennika, Patrona Polski; w piątek – wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera oraz
św. Jana I, papieża i męczennika.
Liturgia słowa:
Niedziela (13.05): Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 4,1-13 Mk 16,15-20; poniedziałek (14.05): Dz 1,15-17.20-26
Ps 113 J 15,9-17; wtorek (15.05): Dz 20,17-27 Ps 68 J 17,1-11a; środa (16.05): Ap 12,10-12a Ps 34
1Kor 1,10-13.17-18 J 17,20-26; czwartek (17.05): Dz 22,30;23,6-11 Ps 16 J 17,20-26; piątek (18.05):
Dz 25,13-21 Ps 103 J 21,15-19; sobota (19.05): Dz 28,16-20.30-31 Ps 11 J 21,20-25.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Wniebowstąpienie Pańskie. A w ogóle to czyje to jest święto? Jezusa? Apostołów? Nasze? Sama nazwa:
„Wniebowstąpienie Pańskie” mówi, że chodzi o jedną z tajemnic Chrystusa. Jest to jednak tajemnica
wyjątkowo człowiekowi obca, rozgrywające się poza sferą jakichkolwiek jego doświadczeń, a więc
nie za wiele go obchodząca. Dla niektórych Wniebowstąpienie jest symbolem bardzo niemodnej
dziś postawy odwrócenie się plecami do świata i zajęcia wyłącznie niebem. Są wreszcie i tacy, którzy
nie rozumieją, dlaczego żegnając opuszczającego na zawsze ziemię Chrystusa, nie ocieramy z oczu
łez. Spróbujmy spojrzeć na teologiczną treść dzisiejszej uroczystości. Treść ta jest nadspodziewanie bogata
i o dziwo wbrew pozorom ogromnie na człowieka ukierunkowana i człowieka żywo obchodząca.
Wniebowstąpienie to święto, w którym Kościół czci Chrystusa wracającego w swojej ludzkiej naturze
do Ojca po wypełnieniu na ziemi zleconych Mu zadań. Słowo „powrót” nie może być rozumiane

w ten sposób, jakoby Chrystus udał się fizycznie, w którymś tam dniu, na pewne, określone miejsce
w kosmosie, zwane niebem. Niebo, bowiem jest nie tyle miejscem, co stanem, nowym, doskonalszym
sposobem bycia. Wniebowstąpienie oznacza więc nie zmianę dotychczasowego miejsca pobytu,
ale nowy sposób przebywanie Jezusa.
„Pożyteczne jest dla was moje odejście” mówi Jezus do uczniów. W domu Ojca, w którym jest mieszkań
wiele, idzie przygotować im miejsce. Wolno nam oczywiście za odchodzącym Panem podnieś oczy
w niebo. Podnośmy je tam nawet często! Bóg zasługuje na to! Ale ręce, ręce niech zostaną przy ziemi.
Pracowicie i twórczo przy ziemi. By ją uczynić Jego ziemią! (ks. Ireneusz Pawlak)

Czyńcie innych świadkami
Podczas Mszy św., po konsekracji chleba i wina, często słyszymy wypowiadane przez kapłana
słowa: Wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego Zmartwychwstanie
i Wniebowstąpienie… Czym jest dzisiaj dla nas tajemnica Wniebowstąpienia? Jak przeżywa
ją chrześcijanin XXI w.? Chyba różnie, ale prawdę mówiąc, często nijak. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
miało miejsce 40 dni po Jego Zmartwychwstaniu. Wiemy, że zanim wstąpił do nieba, przekazał uczniom
ostatnie polecenie. Zobowiązał ich, aby wyruszyli we wszystkie strony świata i głosili ludziom
Dobrą Nowinę o zbawieniu – Ewangelię! Ów nakaz misyjny wiązał się również z udzielaniem Chrztu św.,
a więc włączaniem kolejnych osób do wspólnoty nowego Ludu Bożego. Ostatnie słowa Jezusa, zawarte
w Ewangelii wg św. Mateusza, bywają tłumaczone także: „Idźcie i czyńcie innych świadkami”; wobec
tego nie tyle należy nauczać, ale czynić świadkami! A to potrafi jedynie ten, który jest świadom
swojej wiary, który sam jest świadkiem. Chrystus nie posyła nas, żebyśmy jedynie o Nim mówili,
ale byśmy swoim życiem pokazywali, że w codziennych wyborach kierujemy się Jego nauką.
Stara maksyma mówi: „Słowa uczą, przykłady pociągają”. Apostołowie dobrze odczytali sens
prośby Mistrza i pociągnęli ku niebu wielkie rzesze ludzi. To samo zadanie staje dziś przed Kościołem,
w którym każdy z nas ma coś bardzo ważnego do zrobienia. Czy wiem, do czego wzywa mnie
dziś wstępujący do nieba Jezus? (ks. Bartosz Mitkiewicz)

Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia – Patron naszej wolności
Trwając w duchu wdzięczności za odzyskaną niepodległość – przywołujemy drogi, którymi Boża
Opatrzność prowadziła dzieje naszej Ojczyzny. W ciągu ponad 1000 lat historii Polski doświadczyliśmy
wielu dramatów – wojen, rozbiorów, poniżenia. Bóg nie poskąpił nam także wielkich darów – zwycięstw,
znaków męstwa, powodów do dumy. Z pewnością jednym z największych z nich był wybór Polaka
na Stolicę Piotrową. Po raz pierwszy od 400 lat Papieżem został nie - Włoch. Prymas Polski, kardynał
Stefan Wyszyński, który miał głęboki wewnętrzny udział w wyborze Ojca Świętego Jana Pawła II, mówił:
„Snuje się różne przypuszczenia. Jedno z nich, które najczęściej padało, i z którym zwracali
się nieraz do mnie Kardynałowie różnych narodów, brzmiało: «Polsce się to wyróżnienie
słusznie należy, bo Polska zawsze dużo cierpiała, nie tylko dla obrony niezależności swojego Narodu,
ale za Kościół Chrystusowy»”.
„Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy” – prosi Psalmista (Ps. 78[77]). A Prymas Tysiąclecia prosi,
abyśmy nie zapominali o wdzięczności za ten dar łask i na miarę naszej tysiącletniej historii: „Uwierzcie,
że to było dzieło Boga, dzieło Chrystusa w Duchu Świętym i Oblubienicy Ducha Świętego – Matki
Chrystusowej! Wszyscy tak to zrozumieli. Nikogo nie zdumiał wybór cudzoziemca, nawet Polaka.
Wszystkich uradował. I to tak wielką radością, że nie można się było obronić od jej oznak.
Ilu kardynałów, starych ludzi, płakało z radości. A łzy są chyba najlepszym interpretatorem uczuć.
Gdy podszedłem do Jana Pawła II z pierwszym homagium, usta nasze niemal jednocześnie
otworzyły się imieniem Matki Bożej Jasnogórskiej: to Jej dzieło! Wierzyliśmy w to mocno
i wierzymy nadal”. W dniu inauguracji pontyfikatu Papieża Polaka, prymas Wyszyński wskazywał
na niezwykłe wypełnienie się słów swojego poprzednika, prymasa Augusta Hlonda: „Wszystkie nasze
uczucia wiążemy z aktem dziękczynnym za proroczą wizję Kardynała Prymasa, który mówił:
«Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej». Meldujemy Tobie, radosny
Przyjacielu z Ojczyzny Niebieskiej, trwający dzisiaj na kolanach przed Świętą Bożą Rodzicielką:
zwycięstwo, które ukazałeś, krzepiąc nas na duchu – przyszło! I to przyszło w imię Matki
Chrystusowej, której dochowaliśmy wierności, idąc za Nią – ku Jej Synowi, który jest jedynym
Zbawicielem świata!”. Święty Jan Paweł II zwycięstwo to odniósł do osoby Prymasa Tysiąclecia.
Po wyborze na papieża powiedział: „Czcigodny i Umiłowany mój Księże Prymasie! Pozwól, że powiem
po prostu co myślę. Nie byłoby na Stolicy Piotrowej tego 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, Twojego zawierzenia bez reszty
Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry – i tego całego okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie
naszej, które związane są z Twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem”. Najbardziej
dramatycznym dniem pontyfikatu św. Jana Pawła II był zamach na jego życie 13 maja 1981 roku na placu
św. Piotra w Rzymie. Kiedy te dramatyczne wieści z Watykanu dotarły do Warszawy, złożony już wtedy
śmiertelną chorobą kardynał Wyszyński wszystko oddał za rannego Jana Pawła II, aby on był
podźwignięty. Do zgromadzanych pod kościołem św. Anny mieszkańców stolicy, Prymas w nagranym
przemówieniu mówił: „Proszę was, aby te heroiczne modlitwy, które zanosiliście w mojej intencji,
żebyście to wszystko skierowali wraz ze mną ku Matce Chrystusowej o zdrowie i siły dla Ojca
Świętego”. Także ze słów przemówienia, które na kilka dni przed śmiercią skierował prymas Wyszyński
do Rady Głównej Episkopatu, można wnioskować, że świadomie oddał swoje życie za Jana Pawła II:
„Ojciec Święty! Nie potrzebuję mówić o naszych do niego uczuciach i tej dziwnej po prostu
synchronizacji naszego życia, zwłaszcza w ostatnich latach, aż do tego momentu. Ta synchronizacja
mnie osobiście zobowiązuje mocno wobec Ojca Świętego i ja to zobowiązanie przyjmuję
świadomie, z pełnym zrozumieniem i uległością”. Matka Boża wysłuchała błagania o cud życia
dla Jana Pawła II. Wyprowadziła go z niebezpieczeństwa śmierci. Po zamachu Ojciec Święty powiedział:
„a jednak Pan Bóg mnie nosi”. Jeszcze 24 lata służył Kościołowi. Przebaczył swojemu niedoszłemu
mordercy, kulę z postrzału, usuniętą z jego ciała zawiózł do Fatimy; skrwawiony pas sutanny, który
miał na sobie podczas zamachu – przekazał na Jasną Górę. Nie zapominajmy o dziękczynieniu za wielkiego
Patrona, którego ma Polska w osobie Ojca Świętego – Jana Pawła II. Pamiętajmy o nim jako pośredniku
i orędowniku naszej wolności.
Królowo Proroków – wzorem wielkich Patronów naszej Ojczyzny powtarzamy przed Tobą –
„Totus Tuus” wołając 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.)

Rozważając wezwania Litanii Loretańskiej
Ucieczko grzesznych! Naturalnym odruchem człowieka, który zgrzeszy, jest chęć ukrycia się przed
Bogiem. Dzieje się tak od grzechu pierwszych rodziców. Oni skryli się przecież po przekroczeniu Bożego
zakazu. Grzech bowiem odpycha od Boga. Ciemność nie może znieść jasności. Dlatego właśnie Bóg stał
się człowiekiem, by człowiek uwierzył w Boże miłosierdzie. Jednak i Boga Wcielonego czasem się
obawiamy. Dlatego Bóg dał nam Matkę, pokorną kobietę z Nazaretu, byśmy do Niej uciekali z naszymi
grzechami i strachem, a ona z kolei by przyprowadzała nas do zdroju miłosierdzia, do swego Syna. Maryjo,
przyjmij wszystkich, którzy upadają, przekonuj ich o miłosierdziu swego Syna. Pokaż im, że Bogu nie zależy
na śmierci grzesznika, ale by się nawrócił i miał życie.
Królowo pokoju! Pokój w rozumieniu chrześcijańskim nie jest po prostu brakiem wojny. Jest czymś
o wiele większym. Jest spotkaniem naszego „ja” z Bogiem. Pięknie wyraził to św. Augustyn w swoim jakże
pięknym wyznaniu skierowanym do Boga: „niespokojne jest serce człowieka dopóki nie spocznie w Bogu”.
Pokój to właśnie owo spocznięcie w Bogu. W pełni i na trwałe otrzymamy go w niebie, jednak już tutaj
na świecie go doświadczamy. Staje się on naszym udziałem, gdy żyjemy zgodnie ze swoim powołaniem.
Wtedy, nawet pośród niepokoju świata, spraw, które nas zajmują, człowiek potrafi cieszyć się Bożą
obecnością, Bożym pokojem. Maryja była pełna tego pokoju. Królowo pokoju, Ty całe swoje ziemskie
życie żyłaś w Bożym pokoju. Przekonuj nas, że nigdzie na świecie nasze serce nie znajdzie trwałego pokoju,
jak tylko w życiu w jedności z Bożym powołaniem. (o. Maciej Okoński OP)
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W sobotę 5 maja: Cecylia SZELA; Anna CZAJKA; Bogdan CZAJKA; Barbara WANIO;
Jacek HALWA; Stanisława PYCH; Katarzyna JACEK; Małgorzata SOBEJKO; Piotr MAJCHER;
Ewa JURYSTA; Wiesław LESZCZYŃSKI; Franciszek WIELGOSZ; Marek GAŁĘZA.
W sobotę 12 maja: Maria PIKUL; Anna KOWAL; Kazimiera JĘDREJKO; Marian CZEKIERDA; Marta ŚLĘZAK;
Adrian BADOWICZ; Maria SZYNGIERA; Maria WYCZAWSKA; Maria HALWA; Maria JAWORSKA;
Maria BURBEŁO; Marta FLOREK; Dorota SABATOWSKA; Artur SABATOWSKI; Joanna TRUDZIK;
Dorota TRUDZIK.

W tym tygodniu w naszej parafii
zostały pobłogosławione małżeństwa:

Życzymy Małżonkom wierności Chrystusowi
i budowania na Nim ich wspólnoty małżeńskiej.
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Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów:
V, VI, VII i VIII. Jest to 13-ty dzień miesiąca. Nabożeństwo fatimskie połączone z nabożeństwem
majowym o godz. 15.30.
Dzisiaj w Archidiecezji święcenia diakonatu, a w najbliższą sobotę święcenia prezbiterów.
Modlitwą obejmujemy diakonów przygotowujących się do przyjęcia święceń kapłańskich, a szczególnie
diakona Arkadiusza, który posługiwał w naszej parafii w ramach praktyki wielkopostnej.
Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego i nabożeństwa majowe.
Nabożeństwa w niedziele i święta o godz. 15.30, a w dni powszednie tygodnia o godz. 18.00. Zapraszamy
rodziny do modlitwy o łaski Ducha Świętego i przez wstawiennictwo Matki Bożej.
W czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00. Nabożeństwo majowe
o godz. 17.30.
W piątek spowiedź św. przed I Komunią św. Spowiedź od godz. 16.00.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszej parafii uroczystość I Komunii
św. Modlimy się za dzieci przyjmujące Pana Jezusa i ich rodziny.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.00
rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
W czwartek spotkanie Akcji Katolickiej.

INTENCJE MSZY ŚW. 13/05/2018 - 20/05/2018
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.

14/05/2018 Poniedziałek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft –
(MOPS Rzeszów). 18:00 – 1. O Boże błog. zdrowie i pomyślność dla mieszkańców Jagiełły 14 kl. 1 i 2;
2. Za + STANISŁAWA Halwę – (rodzina Rząsów).

15/05/2018 Wtorek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + JÓZEFA, JÓZEFA i ZOFIĘ.
18:00 – 1. Za + ŁUKASZA – (rodzina Skrzypków); 2. Za + MARIĘ i JULIANA Jaroszów – (wnuczki).

16/05/2018 Środa: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft –
(MOPS Rzeszów). 18:00 – 1. Za + ŁUKASZA – (rodzina Dominów); 2. Za + KAROLA – (sąsiedzi).

17/05/2018 Czwartek: 06:30 – 1. GREG. za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft – (MOPS).
18:00 – 1. O Boże błog. i opiekę MB dla dziecka i jego matki; 2. Za + CZESŁAWĘ, MARIOLĘ i STANISŁAWA.

18/05/2018 Piątek: 06:30 – 1. GREG. za + HELENĘ Kruba; 2. Za ++ ANIELĘ i JÓZEFA Mrozowiczów.
18:00 – 1. O zdrowie i Boże błog. dla LAURY z okazji Chrztu świętego; 2. Za + MARTĘ Luft – (rodzina).

19/05/2018 Sobota: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + STANISŁAWĘ Marciak
– (sąsiedzi). 18:00 – 1. Za + MARTĘ Luft – (rodzina Pelców); 2. Za + MARTĘ Luft – (mama).

20/05/2018 Zesłanie Ducha Świętego: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Dziękczynna w 1 r. ślubu
KATARZYNY i MICHAŁA z prośbą o Boże błog. i opiekę MB; 11:30 - O Boże błog. i opiekę MB dla dzieci
pierwszokomunijnych i ich rodziców; 16:00 - GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba.
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

