W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 129 – 20 maja 2018 r. - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Ewangelia na niedzielę (J 15,26-27;16,12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego
Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy
o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku.
Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.
Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy.
Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy,
i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

Rozważanie:
Nie da się „znieść” od razu wszystkiego, co Jezus ma nam do powiedzenia. Oczywiście nie dlatego,
by to było takie straszne. Wręcz przeciwnie! To jest tak wspaniałe. W świecie zniszczonym przez zło dobro
i miłość muszą być przywracane stopniowo, by nie zostały całkowicie odrzucone. I tak Jezus naraził
się swoją miłością i dobrocią! A co by było, gdyby od razu objawił wszystko i nic nie zostawił Duchowi
Świętemu! Zauważmy więc jak ważny jest Duch Święty. Dlatego Jezus daje nam Go. Chodzi więc o to, byśmy
chcieli i umieli z Nim współpracować. Tym bardziej, że to nie jest trudne. Wymaga tylko determinacji
w poszukiwaniu prawdy, bo Duch Święty jest Duchem Prawdy. (ks. Mieczysław Łusiak SJ)
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła; we wtorek – św. Rity z Cascia,
zakonnicy; w czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; w piątek –
wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła oraz św. Grzegorza VII, papieża
i św. Marii Magdaleny De Pazzi, dziewicy; w sobotę – św. Filipa Nereusza, prezbitera.
Liturgia słowa:
Niedziela (20.05): Dz 2,1-11 Ps 104 Ga 5,16-25 J 15,26-27;16,12-15; poniedziałek (21.05):
Rdz 3,9-15.20 Ps 87 Dz 1,12-14 J 2,1-11; wtorek (22.05): Jk 4,1-10 Ps 55 Mk 9,30-37; środa (23.05):
Jk 4,13-17 Ps 49 Mk 9,38-40; czwartek (24.05): Jr 31,31-34 Ps 110 Mk 14,22-25; piątek (25.05):
Jk 5,9-12 Ps 103 Mk 10,1-12; sobota (26.05): Jk 5,13-20 Ps 141 Mk 10,13-16.

Dzień Pierwszej Komunii Świętej
Jezus chce być Twoim najbliższym Przyjacielem, Twoim Towarzyszem Drogi (Jan Paweł II)
Dzień Pierwszej Komunii Świętej to ważne święto nie tylko w życiu dzieci, które po raz pierwszy
uczestniczą w pełni we Mszy Świętej i ich rodzin, ale i całej Parafii. Dzieci i ich rodzice przygotowywali
się w sposób duchowy do tego dnia poprzez udział w nabożeństwach pierwszych sobót oraz
spotkaniach formacyjnych. Ta forma przygotowania, mimo że wymagająca sporo wysiłku, podobnie
jak w latach ubiegłych spotkała się z dużym zrozumieniem. Wyrazem tego była niemal stuprocentowa
frekwencja na spotkaniach. Dziękujemy Wam za wasz trud. Księża z wielu parafii są zdziwieni,
że taka forma przygotowania jest możliwa do zrealizowania. W tym roku do I Komunii Świętej
przystąpi 16 chłopców i 22 dziewczynki.
Są to: Andruszko Nikola, Bernacka Nikola, Biały Michał, Carpentier Sophia, Chomik Magdalena,

Diawoł Bartosz, Gąska Sandra, Gromadzka Anna, Gromadzka Monika, Gromadzki Tomasz,
Grzeliński Dariusz, Hajduk Eliza, Kania Emilia, Karkowski Kacper, Koniuszy Zofia,
Kosztyła Zuzanna, Kowalowicz Karolina, Król Mateusz, Michalski Szymon, Niedźwiedź Agata,
Opalińska Weronika, Piechota Amelia, Przytuła Emilia, Puzio Jakub, Ryńca Adrian, Sanocka Amelia,
Sanocki Adrian, Skowronek Dariusz, Soja Maciej, Strawa Jagoda, Strawiński Damian,
Suchodolska Maja, Szałaj Antonina, Śpiewak Aleksandra, Tarapacki Szymon, Uberman Milena,
Wysoczański Kamil, Zygmunt Jakub.

Drogie Dzieci niech uroczystość Pierwszej Komunii Świętej będzie dla Was nową drogą
życia, której od tej chwili nie będziecie musiały przemierzać same. Niech Bóg zawsze Wam
towarzyszy, chroni od złego i zsyła na Was swe błogosławieństwo i łaski. (D.E.)

Tajemnica Pięćdziesiątnicy
W dniu Pięćdziesiątnicy Apostołowie razem z Maryją zgromadzili się w Wieczerniku.
Nagle usłyszeli szum z nieba, a cały dom został wypełniony przez coś w rodzaju wichru. Zobaczyli
też ogień - symbol obecności i potęgi Boga - którego języki rozdzieliły się i nad każdym z uczniów
zatrzymał się jeden. Wszyscy poczuli w sobie szczególną moc i ogromną potrzebę przepowiadania
Ewangelii innym ludziom. Zrozumieli, że w tej właśnie chwili spełniła się obietnica Mistrza
o "innym Pocieszycielu". Zostali napełnieni Duchem Świętym.
Od tamtego dnia Duch Święty mieszka w Kościele i troszczy się o niego, hojnie udzielając swoich
darów. Odtąd każdy człowiek, przyjmując chrzest i inne sakramenty, zostaje napełniony Duchem
Świętym i przez Niego obdarowany. Staje się członkiem Kościoła - dzięki otrzymanym darom wyjątkowym, niezastąpionym w swojej funkcji, ubogacającym wspólnotę. "Wszyscyśmy w jednym
Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało (...) Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym
Duchem" (1 Kor 12,13).
Dzięki Duchowi Świętemu jesteśmy Kościołem. Wspólnotą wspieraną i kierowaną przez Niego,
niezależnie od tego, czy to czujemy czy nie. Dzieje się tak za sprawą darów udzielanych przez
Trzecią Osobę Boską poszczególnym członkom Ludu Bożego dla dobra całej wspólnoty.
Teologowie dary te nazywają charyzmatami. Czasami są to wyjątkowe zdolności, a innym razem
niepozorne, zwyczajne posługi. Wszystkie są jednakowo ważne, ponieważ w każdym z nich
objawia się łaska Boża, potrzebna do wypełnienia określonych zadań we wspólnocie.
Ukierunkowują one działania obdarowanych nimi i nadają im służebny charakter.
Celem wszystkich darów charyzmatycznych jest dobro Kościoła jako całości. Dlatego nie ma wśród
nich bardziej czy mniej ważnych i potrzebnych; wszystkie są jednakowo istotne, mimo wielkiej
różnorodności. W zrozumieniu tej prawdy pomaga użyty przez św. Pawła obraz Kościoła
jako ciała. Jak w ciele wszystkie członki przyczyniają się - każdy we właściwy sobie sposób
- do prawidłowego funkcjonowania i budowania całego organizmu, tak w Kościele wszyscy
jego członkowie - każdy zgodnie z udzielonym mu przez Ducha Świętego darem - służą dobru
całej wspólnoty.
Duch Święty udziela swoich darów komu chce, kiedy chce i jak chce. Na dar nie można zasłużyć.
Jest on - jak sama nazwa wskazuje - darmowy. Z miłości udzielony, powinien też w duchu miłości
być wykorzystywany. Tylko wtedy obdarowany charyzmatem chrześcijanin będzie nim naprawdę
dobrze służyć wspólnocie. (Wiesława Dąbrowska-Macura)

Kapłan jest wielkim darem dla wszystkich ludzi wierzących
Czwartek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego jest Świętem Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Dla księży jest ono zachętą, by wpatrywali
się w Chrystusa Kapłana, a dla wiernych – by nieśli kapłanom duchowe wsparcie.
„To święto od lat było obchodzone w niektórych wspólnotach zakonnych i krajach,
przynosząc wielkie owoce duchowe. Zaprasza ono faktycznie do kontemplacji świętości
i piękna kapłaństwa Chrystusa, nakłania Kościoły do intensywnej modlitwy o uświęcenie
duchowieństwa, o prowadzenie zdrowego i wiernego wysiłku uświęcenia w całkowitym
oddaniu Bogu i Kościołowi. Wreszcie to święto ożywia wszystkich wiernych
w ich wysiłkach ku świętości” – wyjaśnia bp Adam Bałabuch. Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana zostało rozszerzone na cały Kościół w ostatnich dniach
pontyfikatu Benedykta XVI. W formularzu Mszy św. na święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana znajdziemy wezwanie do Boga, aby ci, których wybrał
do służby Bożej „dzięki łasce Ducha Świętego okazali się wierni” – to wielkie zadanie
dla kapłanów, ale także intencja dla tych, którzy modlą się za kapłanów. (wiara.pl)

Dziękuję Ci, Mamo
Dzień Matki, dzień, który przypomina każdemu z nas o najukochańszej osobie w naszym życiu.
O naszych Matkach, których miłość do nas, do własnych dzieci, jest nieporównywalna z niczym
innym. Kochać tak jak Matka, nie potrafi nikt. Spójrzmy choćby na Matkę Jezusa. Czy nie
dostrzegamy Jej cech w naszych Matkach? Ta głębia miłości, to totalne oddanie, to poświęcenie.
I ten uśmiech w najcięższych nawet chwilach. Przytuli, ale i skarci, będzie się z nami śmiała,
ale i skrzyczy, gdy tego wymaga sytuacja. Taka jest Ona. Matka, Mama, Mamusia. I dzień 26 maja
jest taką piękną okazją, by sobie o tym przypomnieć, by odświeżyć sobie nieco pamięć….
Mamo, Mamusiu, dziękuję za moje życie. Za Twoje łzy i wyrzuty, za Twój śmiech i rozradowanie,
za to, że dzięki Tobie jestem. (A.K.)

Maryjne drogi wolności Prymasa Tysiąclecia - Boży Duch miłości i przemiany
Odzyskana wolność po blisko 130 latach zniewolenia Polski świadczy o mocy ducha narodu.
Potwierdzają to także wielkie wydarzenia i postaci, wpisane w historię minionych 100 lat, dzielących
nas od momentu odzyskania niepodległości. Ich świadectwo potwierdza, że niemożliwe jest głębokie
odrodzenie człowieka czy narodu bez pomocy Ducha Świętego, który uzdalnia do przemiany i nawrócenia.
Mówią o tym biblijne dzieje Narodu Wybranego. Potwierdza także historia naszej Ojczyzny. Przypomnijmy
choćby wydarzenie z pierwszej pielgrzymki do Polski Ojca Świętego Jana Pawła II, który wołał w stolicy:
„Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!”
I stało się. Kajdany komunizmu opadły. To jednak nie koniec walki o pełną wolność. Słowa Papieża
wypowiedziane na placu Zwycięstwa w Warszawie otwierały nowy wymiar zmagań o prawdziwą
przemianę w naszej Ojczyźnie. Kardynał Wyszyński wobec tej otwierającej się perspektywy nie wierzył
w skuteczność rozwiązań rewolucyjnych. Mówił: „Nie przez nienawiść powstanie nowy porządek
na świecie. Może on zrodzić się tylko przez miłość. (...) Odnowa świata, o której tak dużo dzisiaj
się mówi i pisze, polega na tym, abyśmy uwierzyli, że Bóg jest Miłością i abyśmy z tej miłości,
którą Bóg włożył w nasze istnienie i życie – czerpali dla braci”. W chwili dokonujących się przemian,
związanych z koniecznością weryfikacji przeszłości dla budowania nowego ładu, pojawia
się niebezpieczeństwo rozliczeń, odwołujących się do sprawiedliwości. Jednak, jak przypominał Prymas –
sprawiedliwość bez miłości bywa okrutna. „Chrystus miarę sprawiedliwości związał z miłością,
tak że sprawiedliwym można być tylko wtedy, gdy się miłuje”.
A to jest niemożliwe bez pomocy Ducha Świętego, Ducha Miłości: „Prawdziwa odbudowa
i przebudowa społeczna zacznie się również wtedy, gdy «sprawiedliwość serce dostanie»
i namaszczona będzie miłością, gdy każdy kodeks życia publicznego – czy to prywatny,
czy obywatelski, konstytucje, czy kodeksy pracy – będą przeniknięte duchem miłości. Nie myślcie,
Najmilsi, że to utopia. Wszystkie utopie, które zrodziły się z niepokoju człowieka szukającego nowego
i lepszego współżycia społecznego, są właśnie szukaniem miłości. Poczujemy się w pełni wolni
i w prawdzie dopiero wtedy, gdy wszystkie moce w naszym życiu – osobistym, rodzinnym, społecznym,
zawodowym, politycznym i nawet w tak skłóconym dzisiaj życiu międzynarodowym – odkryją serce”.
Przekonany o tym do głębi, prymas Wyszyński prosił: „Otwórzcie drzwi rozumu ludzkiego – aby poznał,
że nawet prawdę zdobywa się w miłości. Otwórzcie drzwi woli człowieka – abyście zrozumieli,
że chcieć wolności to znaczy miłować. (...) Otwórzcie drzwi szeroko do wszystkich miejsc, gdzie tętni
praca ludzka, tak jak otwieracie pługiem łono ziemi – aby wrzucić ziarno! Otwierajcie bramy fabryk,
warsztatów, klinik i różnych miejsc pracy – od kominów fabrycznych, aż po głębie kopalnianych
sztolni - aby wlać w nie nowe życie! Trzeba miłosną dłonią wszystko przytulić do serca, ażeby żyło
tak, jak my tego pragniemy”. Źródłem prawdziwej Miłości – jest Duch Święty. To On daje moc i odwagę.
Apostołowie trzy lata chodzili z Chrystusem i w chwili próby wszyscy, z wyjątkiem jednego, Jana, który
stał pod Krzyżem z Maryją, opuścili swojego Mistrza - nie zdali „egzaminu” z miłości. Dopiero gdy
Duch Święty zstąpił na nich, wyzwolił ich z lęku. Poszli na cały świat, aby głosić Chrystusa, Jego Dobrą
Nowinę. Tak jest z każdym naszym działaniem. Można się namęczyć, napracować i nic nie osiągnąć.
Jak czytamy w Psalmie 127(126): «Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy
go wznoszą». Bez pomocy Ducha Bożego nie zbudujemy nic trwałego. Tak w życiu społecznym, jak
i w naszym codziennym życiu. Czyż nie doświadczamy tego nieraz, że wszystko idzie «jak po grudzie»,
wszelkie wysiłki zdają się daremne? Nawet siebie samych często trudno nam znieść. Prymas Wyszyński
radził w takich sytuacjach – zamiast „chodzić od drzwi do drzwi” i szukać pomocy u ludzi – zwrócić
się do Ducha Świętego: „Przyjdź – i w ciemnię mego życia tchnij to „radium – promień” Twego światła!

Przyjdź i ta komórka moja, w którą się schowałem przed światłem i przed wszystkim – niech
się rozświetli”. Tak, jak bez pomocy Ducha Świętego nie jesteśmy w stanie wypowiedzieć Imienia Jezus,
tak też bez Jego mocy nie odmieni się nasze życie – osobiste i narodowe.
Oblubienico Ducha Świętego – wypraszaj nam dar Bożego Ducha ożywiającego serca miłością
i przemieniającego nasze życie. Powtórzmy wspólnie słowa 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
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Dzisiaj Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W naszej parafii uroczystość I Komunii św.
W poniedziałek, święto NMP Matki Kościoła. Msze święte o godz. 8.00; 10.00 i 18.00.
Odpust parafialny w Orłach.
W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, modlimy się za kapłanów
i o nowe powołania do życia kapłańskiego. Wystawienie Najświętszego Sakramentu o godz. 15.00.
Nabożeństwo majowe połączone z modlitwą przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II o godz. 17.30.
W najbliższą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W naszej parafii uroczystość
rocznicy I Komunii św. Wraz z tą niedzielą kończy się okres Komunii św. wielkanocnej.
Dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych za piękną dekorację kościoła i sprzątanie.
Prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.00 rodziców dzieci rocznicowych.
Siostra Dyrektor i Pracownicy Przedszkola Parafialnego serdecznie zapraszają na przedstawienie
pt. „Rodzina to wielki dar” w wykonaniu przedszkolaków. Przedstawienie odbędzie się w najbliższą
środę 23 maja, o godz. 16.30 w kościele św. Wawrzyńca.
Rozpoczęły się zapisy na 38-mą pieszą pielgrzymkę z przemyskiej katedry na Jasną Górę
w grupie Św. Jacka. Szczegóły na plakacie umieszczonym w gablotce.

INTENCJE MSZY ŚW. 20/05/2018 - 27/05/2018
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 na dalsze lata; 11:30 - O Boże błog. i opiekę
MB dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców; 16:00 - GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba.

21/05/2018 Poniedziałek – Święto NMP Matki Kościoła: 08:00 - GREGORIANKA
za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 10:00 - Za + STANISŁAWĘ Marciak – (R. Słyszów);
18:00 – 1. GREGORIANKA za + HELENĘ Kruba; 2. Za + MARTĘ Luft – (R. Bembenków).

22/05/2018 Wtorek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską;
2. Za + EMILIĘ; 18:00 – 1. Za + MARTĘ Luft – (R. Zborowskich).

23/05/2018 Środa: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + STANISŁAWĘ
Marciak - (wnuk Mirek); 18:00 – 1. W intencji wiadomej Panu Bogu; 2. Za + MARTĘ Luft – (sąsiedzi).

24/05/2018 Czwartek: 06:30 – 1. GREG. za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + STANISŁAWĘ
Marciak – (sąsiedzi); 18:00 – 1. Za + MARTĘ Luft – (sąsiedzi); 2. Za + HELENĘ Sobala w 4 r. śmierci.

25/05/2018 Piątek: 06:30 – 1. GREG. za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + MARTĘ Luft - (MOPS
Rzeszów); 18:00 – 1. Za + Ks. WŁADYSŁAWA Szyngierę w dniu imienin; 2. Za + STANISŁAWĘ Sabatowską.

26/05/2018 Sobota: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + MARTĘ Luft
– (MOPS Rzeszów); 18:00 – 1. Za + JANINĘ Rudzińską; 2. Za + JÓZEFĘ i ROMANA Szewczyków.

27/05/2018 Niedziela Trójcy Przenajświętszej: 08:00 - Za parafian; 10:00 - GREGORIANKA
za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 11:30 - Za dzieci przeżywające rocznicę I Komunii św. i ich rodziców;
16:00 - Za + JANUSZA Pilsaka w 2 r. śmierci.
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

