W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 130 – 27 maja 2018 r. - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
Ewangelia na niedzielę (Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy
Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody,
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie
je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Rozważanie:
Z trudem przychodzi nam uznać, że możemy liczyć na Jezusa, bo On jest z nami. Raczej jesteśmy
skłonni myśleć: wierz w Boga, ale licz na siebie. Jeżeli liczymy tylko na siebie, to nawet jeśli Pan Jezus
uczyni coś w naszym życiu, to tego nie zauważymy - będziemy przypisywać to sobie albo przypadkowi.
A Jezus jest w naszym życiu i działa! Nie postępuje zawsze po naszej myśli, bo nie da się ukryć,
że jest "trochę" mądrzejszy od nas i patrzy na nas i na nasze życie z dużo szerszej perspektywy niż my.
Tu raczej chodzi o to, byśmy to my przyłączyli się do Niego, a nie żeby On przyłączał się do nas. Jezus nigdy
nas nie zostawił. To my zostawiamy Jego, zapominając o Jego nauce. Może dlatego chciał, byśmy
przekazywali innym Jego naukę: ucząc innych utrwalimy w sobie Jego naukę. (ks. Mieczysław Łusiak SJ)
W liturgii obchodzimy:
we wtorek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy; w środę – św. Jana Sarkandra,
prezbitera i męczennika oraz św. Zdzisławy; w czwartek – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa; w piątek – wspomnienie św. Justyna, męczennika; w sobotę – św. Marcelina i Piotra,
męczenników.
Liturgia słowa:
Niedziela (27.05): Pwt 4,32-34.39-40 Ps 33 Rz 8,14-17 Mt 28,16-20; poniedziałek (28.05): 1P 1,3-9
Ps 111 Mk 10,17-27; wtorek (29.05): 1P 1,10-16 Ps 98 Mk 10,28-31; środa (30.05): 1P 1,18-25 Ps 147B
Mk 10,32-45; czwartek (31.05): Wj 24,3-8 Ps 116B Hbr 9,11-15 Mk 14,12-16.22-26; piątek (01.06):
1P 4,7-13 Ps 96 Mk 11,11-25; sobota (02.06): Jud 17,20b-25 Ps 63 Mk 11,27-33.

Otocz Go wkoło, rzeszo wybrana, Przed Twoim Bogiem zginaj kolana!
Papież Paweł VI w encyklice „Mysterium fidei” pisał: „Kult uwielbienia, należny sakramentowi
Eucharystii, okazywał zawsze i okazuje Kościół katolicki nie tylko w czasie obrzędów Mszy świętej,
ale i poza nią, przez jak najstaranniejsze przechowywanie konsekrowanych Hostii, wystawianie
ich do publicznej adoracji wiernych i obnoszenie w procesjach”. W uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, ulicami naszego miasta przejdzie procesja z Najświętszym
Sakramentem, zatrzymując się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których odczytane zostaną związane
tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Za bezpośrednią przyczynę ustanowienia
tej uroczystości uznaje się objawienia bł. Julianny z Cornillon. Około 1207 r., jako szesnastoletnia
dziewczyna, przeżyła pierwsze widzenia, które były dla niej jeszcze niezrozumiałe. Zgodnie z tradycją,
dopiero w 1245 r. św. Juliannie ukazać miał się Chrystus, domagający się ustanowienia święta Eucharystii
na pierwszy czwartek po święcie Trójcy Przenajświętszej. Pod wpływem tych objawień biskup Robert
ustanowił w 1246 r. święto Bożego Ciała dla diecezji Liege oraz zainaugurował pierwszą procesję
eucharystyczną ulicami miasta. W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier
w 1320 r. w diecezji krakowskiej. W 1420 na synodzie gnieźnieńskim uznano uroczystość za obchodzoną
we wszystkich kościołach w państwie. W późnym średniowieczu i w renesansie największym sanktuarium
kultu Bożego Ciała w Polsce był poznański kościół Bożego Ciała. Od czasów rozbiorów udział w procesji

łączył się w świadomości wiernych z manifestacją przynależności narodowej. Po II wojnie światowej
procesje w czasie Bożego Ciała, były znakiem jedności narodu i wiary. (D.E.)

Biały tydzień i rocznica I Komunii Świętej

Kolejne dni „białego tygodnia” pozwoliły głębiej przeżywać przyjęcie I Komunii Świętej. Poniedziałek
to dzień, w którym dzieci miały możliwość podziękować swoim rodzicom za dar życia, wiary i codziennej
miłości. We wtorek dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne, które przed kilku laty złożyli w ich imieniu
rodzice i chrzestni. Środa była dniem pielgrzymki do Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej
Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. Dzieci odwiedziły również ośrodek „Caritas” w Myczkowcach.
W czwartek dzieci złożyły przyrzeczenia abstynenckie. Obiecywały, że do ukończenia 18 roku życia
nie będą palić papierosów i pić alkoholu, a do końca życie nie będą używać narkotyków. Piątek „białego
tygodnia” to dzień wprowadzenia dzieci w nabożeństwo pierwszych piątków. W sobotę dzieci
pierwszokomunijne powierzyły swoje życie Matce Najświętszej.
Dzisiaj dzieci z klas czwartych przeżywają rocznicę swojej I Komunii Świętej. Rocznica jest okazją
do powrotu do pierwotnej gorliwości, zwłaszcza gdy dostrzegamy w swoim życiu jakieś niedoskonałości.
Przede wszystkim jest jednak okazją do dziękczynienia za dar Eucharystii, który napełnia nas Bożym
życiem. W imieniu dzieci „pierwszokomunijnych” i „rocznicowych” oraz ich rodzin prosimy wszystkich
parafian o modlitwę w ich intencji. (D.E.)

Maryjne drogi wolności prymasa Tysiąclecia - W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego
Początek państwa polskiego historia wiąże z faktem chrztu naszego narodu – w imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Od tego czasu nie tylko poszczególni Polacy, ale naród nasz związany jest nierozerwalnie
z Trójcą Świętą. To jest nasz początek, nasza tożsamość i moc przez wieki. Warto o tym pamiętać teraz,
gdy radujemy się 100-leciem odzyskania niepodległości. Sakrament chrztu świętego przyjmują konkretni
ludzie. „Zapewne - mówił Prymas Tysiąclecia – my chrzcimy dzieci Narodu, ale dzieci ochrzczone
tworzą Naród ochrzczony. Wskutek tego istnieje nie tylko teologia ochrzczonego człowieka,
ale – jak to coraz lepiej rozumiemy – teologia ochrzczonego narodu”. Komuniści oburzali się na
to określenie. Polska miała być ateistyczna, laicka. W tekstach przemówień Prymasa Wyszyńskiego
cenzura wykreślała słowa: „ochrzczony Naród”. Mogli być tylko ochrzczeni Polacy. Prymas konsekwentnie
tłumaczył: „Dzięki temu, że istnieje wspólnota ochrzczonych ludzi w Narodzie, można mówić
o chrześcijańskim, ochrzczonym Narodzie polskim”. Dlatego nie tylko każdy z nas jest odpowiedzialny
za miłość wszczepioną w nasze serca przez Trójcę Świętą, ale cały naród ochrzczony jest odpowiedzialny
za wierność Bogu. Ta prawda przemienia nasze życie. „Najmilsze dzieci – mówił Prymas Tysiąclecia –
w szkole Trójcy Świętej wychowujemy się w poczuciu, że mamy Ojca w niebie. Wobec Niego wszyscy
jesteśmy dziećmi. Chociaż słusznie mówisz, że to «twój» syn czy «twoja» żona, to jednak pamiętaj,
że to jest dziecko Boże, które ma wszczepioną Bożą miłość. Dlatego masz obowiązek rozwijać
w sobie dzieło Trójcy Świętej – przez miłość okazaną mężowi, żonie, synowi, córce, rodzinie,
Narodowi, Ojczyźnie, twojemu powołaniu, zawodowi, życiowym zadaniom – wszystkiemu,

co stanowi o twej godności osoby ludzkiej”. Człowiek często wraca myślą do miejsca swego urodzenia.
Wspominamy miasta i wsie, w których przyszliśmy na świat. „A my, Lud Boży – gdzie mamy szukać
miejsca naszego urodzenia? – pytał Prymas Wyszyński – Czyż nie w sercu Ojca naszego, który
jest w niebie? Stamtąd przecież pochodzi wszystko, czym jesteśmy, bo z Boga jest wszelkie ojcostwo
na niebie i na ziemi. Bóg jest miłością, a «miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha
Świętego w nas mieszkającego» (Rz.5, 5). Jesteśmy z Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Naszą
nieudolnością, wspieraną przez wiarę, stajemy się wszczepieni w serce Boga, który jest miłością”.
Prawdę o Trójcy Świętej trudno jest ogarnąć rozumem, można ją zgłębić wiarą i odwzajemnioną Bogu
miłością. To nie jest prawda abstrakcyjna, mimo że często zapominamy o tej wewnętrznej obecności Boga
w naszym życiu. Prymas Wyszyński dzielił się swoim doświadczeniem wiary i głębokiej relacji z Trójcą
Świętą: „Ogarniam – Nieogarnioną. Umiejscawiam Tę, która się nie da umiejscowić. Jestem
świątynią Twoją, jestem nosicielem Ciebie. Spoczęłaś we mnie po raz pierwszy przez chrzest –
ten daleki, daleki akt, w którym tak mały, przecież brałem udział. Chociaż nie odczuwałem
i nie rozpoznawałem; chociaż wiara moja była tak ukryta, jak kwiat w pąkowiu – jednakże
Ty, Trójco Święta, byłaś już we mnie i czuwałaś we mnie, tak jak czuwa życie zamknięte w twardym
ziarenku”. O ile łatwiej i lżej byłoby nam żyć na ziemi z tą świadomością, że nigdy nie jesteśmy
samotni, że jest z nami Bóg w Trójcy Świętej. (D.E.)

„Sursum Corda” we Lwowie

Przez Krzyż Twój adorujemy Ciebie Panie - tak brzmiały słowa pieśni rozpoczynającej oratorium
pt. „Z Podkarpacia do Watykanu”. Historia Wielkopiątkowego Krzyża świętego Jana Pawła II słowem
i nutą pisana. W dniu 14 maja 2018 roku chór i orkiestra kameralna Sursum Corda z Radymna
pod kierownictwem księdza Łukasza Kramarza, wzięli udział w VIII Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej
we Lwowie. Koncert chóru odbył się w Bazylice archikatedralnej pod wezwaniem Najświętszej
Marii Panny. Powód był szczególny, a mianowicie przybliżenie i rozpowszechnienie historii i istoty
znaczenia krzyża, którego sam święty Jan Paweł II przytulał do siebie w Wielki Piątek, podczas
drogi krzyżowej, tydzień przed swoją śmiercią. Przedsięwzięcie było wielkie, a przygotowania rozpoczęły
się już jesienią 2017 roku. Tutaj wielkie podziękowania należą się księdzu Łukaszowi, który całym
sercem zaangażował się w to dzieło. Z chórem pracował poświęcając każdą swoją wolną chwilę,
wiele godzin. W tych przygotowaniach nie brakowało też przeszkód, które dzięki opatrzności
Bożej i opiece świętego Jana Pawła II udało się pokonać. Koncert odbył się w bazylice w godzinach
wieczornych. W programie oratorium pojawiły się pieśni opiewające krzyż, wykonywane
przez chór Sursum Corda. Do śpiewu solowego zaproszono sopranistkę panią Natalię
Cieślachowską-Trojnar oraz pana Zbigniewa Płudowskiego śpiewającego basem. W rolę lektora
wcielił się pan Tadeusz Szczerbaty aktor teatru Fredreum w Przemyślu. W scenariuszu wykorzystano
fragmenty reportażu pt. „Krzyżu święty nade wszystko”, w którym wywiadu udzielił sam twórca
krzyża oraz jego żona. W wywiadzie opowiedzieli o powstaniu i wędrówce tego krzyża oraz wpływie
jaki wywarł na ich życie. Koncert spotkał się z wielkim aplauzem zgromadzonych słuchaczy, którzy
nie kryli wzruszenia i łez. Szczególnie widoczne to było podczas indywidualnej adoracji. Członkowie
chóru Sursum Corda czują się zaszczyceni, że mogli wziąć udział w tym pięknym dziele. Pragną,
aby wieść o krzyżu rozeszła się jak najdalej, a on sam niósł otuchę cierpiącym. (D.M.)

Pielgrzymka do sanktuariów i kościołów ziemi krośnieńskiej
W piątek 11 maja 40 osobowa grupa naszych Parafian wraz z kapłanami ks. Krzysztofem i ks. Jakubem,
udała się w autokarową pielgrzymkę do Sanktuariów Ziemi Krośnieńskiej. Pielgrzymowanie
rozpoczęliśmy od modlitwy u Matki Bożej Pocieszenia w kościele parafialnym w Komorni. Dalszymi
etapami naszej pielgrzymki były Sanktuaria w Korczynie, Dukli, Miejscu Piastowym i Haczowie.
Pielgrzymkę zakończyła Eucharystia sprawowana w kościele MB Częstochowskiej w Iskrzyni a po niej
poczęstunek przygotowany przez Ks. Proboszcza Krzysztofa Kwiecińskiego i Parafialny Odział Akcji
Katolickiej z Iskrzyni.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
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Dzisiaj Niedziela Trójcy Przenajświętszej i rocznica I Komunii św. Wraz z tą niedzielą kończy się
okres Komunii św. wielkanocnej.
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W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). W naszej parafii Msze
św. o godz. 8.00; 10.00 i 16.00. Procesja Bożego Ciała rozpocznie się w Parafii św. Wawrzyńca
po Mszy św. o godz. 11.00, a zakończy przy naszym kościele.
Zapraszamy dzieci do udziału w procesji – dziewczynki do sypania kwiatów i chłopców
do dzwonienia.
Prosimy grupy parafialne o przygotowanie ołtarzy Bożego Ciała (informacje u księży proboszczów).
Przypominamy, że uroczystość ta jest świętem zobowiązującym do uczestnictwa we Mszy św.
i nie wystarczy tylko udział w procesji eucharystycznej.
U nas w czwartek, w Boże Ciało, po Mszy św. o godz. 16.00 procesja eucharystyczna wokół
kościoła. Procesja eucharystyczna będzie także odprawiana w oktawie Bożego Ciała codziennie
po Mszy św. wieczornej. W czwartek kończymy nabożeństwa majowe.
W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W piątek początek nabożeństw do Serca Pana Jezusa. Wyjazd do chorych o godz. 8.00. W piątek
po Bożym Ciele nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W sobotę nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II. Po Mszy św. o godz. 16.00
procesja eucharystyczna, a po niej zmiany tajemnic różańcowych.
Dziękujemy rodzicom dzieci rocznicy I Komunii św. za sprzątanie kościoła. Prosimy
do sprzątania w sobotę na godz. 8.00 mieszkańców ul. Złota Góra blok nr 11a.
Rozpoczęły się zapisy na 38-mą pieszą pielgrzymkę z przemyskiej katedry na Jasną Górę
w grupie Św. Jacka. Szczegóły na plakacie umieszczonym w gablotce.
W zakrystii można się zapisać na wyjazd w Boże Ciało na koncert Jednego Serca Jednego Ducha.
Ilość miejsc odgraniczona.

INTENCJE MSZY ŚW. 27/05/2018 - 03/06/2018
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.

28/05/2018 Poniedziałek: 06:30 – 1. Za + MARTĘ Luft – (SKANSKA); 2. Za + STANISŁAWĘ Marciak
– (Sąsiedzi); 18:00 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + STEFANIĘ w 10 r. śmierci
i + JANA Sobolewskich.

29/05/2018 Wtorek: 06:30 – 1. Za + JANA Kilara; 2. Za + JOANNĘ w dniu imienin, za + JANA
i ++ z Rodziny; 18:00 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + MARTĘ Luft – (Sąsiedzi).

30/05/2018 Środa: 06:30 – 1. Za + MARTĘ Luft – (MOPS Rzeszów); 2. Za + ANNĘ Kilar;
18:00 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za ++ ANIELĘ i MICHAŁA.

31/05/2018 Czwartek – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA:
08:00 - Za + HENRYKA Halwę w 8 r. śmierci; 10:00 – 1. Za parafian; 2. Za + STEFANA Kocunia;
16:00 - GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską.

01/06/2018 Piątek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + MARTĘ Luft
– (MOPS Rzeszów); 18:00 – 1. Za + STANISŁAWĘ Marciak – (Krzysztof z rodziną); 2. Za + JÓZEFA Pelca
i ++ RODZICÓW.

02/06/2018 Sobota: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + MARTĘ Luft
– (Urząd Miasta); 18:00 – 1. Dziękczynna w 18 rocz. urodzin DOMINIKI Skowronek; 2. Za + BRONISŁAWA
Turczyna w 4 r. śmierci.

03/06/2018 IX Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + KATARZYNĘ w 8 r. śmierci;
11:30 - Za rejon I i II; 16:00 - GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską.
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

