W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 132 – 10 czerwca 2018 r. – X Niedziela Zwykła
                      
Ewangelia na niedzielę (Mk 3,20-35)
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał,
tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się,
żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni
w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą
władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie
i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana?
Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli
dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał
przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść
do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom
jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie
dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy
nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha
nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego,
aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka
i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi
braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia.
Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».
Rozważanie:
Jezus nie był postacią neutralną. Każdy, kto Go spotykał ulegał czarowi Jego osoby albo przyjmował
postawę negatywną. Nikt nie pozostawał obojętny. Gdy Jezus przebywa w Kafarnaum, tłum ciśnie
się zewsząd, by Go słuchać, doznawać uzdrowienia, cieszyć się Jego bliskością. Jezus nie ma czasu nawet
na posiłek. Z drugiej strony elita religijna uznaje Go za chorego psychicznie. Co więcej, przypisuje
mu współpracę z szatanem. Jezus odpowiadając na zarzuty uczonych w Piśmie zarzuca im brak logiki.
Jaki sens miałyby „egzorcyzmy” dokonywane przez szatana? Gdyby tak było, klęska szatana byłaby bliska.
Gdyby był rozdarty i skłócony sam w sobie, zniszczyłby siebie. Zarzucanie Jezusowi, że czyni dobro mocą
zła jest bluźnierstwem i grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Jezus wyraźnie stwierdza, że takie
grzechy nie będą odpuszczone. W trakcie dyskusji Jezusa z uczonymi w Piśmie pojawiła się Jego matka.
Gdy Jezusa poinformowano o jej przybyciu, wypowiedział trudne dla Maryi słowa: Któż jest moją matką,
i którzy są moimi braćmi? I dodał: Kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką. Maryja przyszła
z miłością, by być wsparciem dla Syna w obliczu wrogości i pomówień o szaleństwo, tymczasem
On w zagadkowy sposób odsuwa Ją od siebie. Musi stać na zewnątrz, za progiem, samotnie.
Matce niewątpliwie trudno jest zapomnieć o. Tymczasem dla Jezusa decydujące znaczenie ma pełnienie
woli Ojca. Ono jest ponad więzami krwi. Pierwszeństwo ma życie w łasce Boga. Maryja jednak pełni
wolę Ojca w sposób całkowity i doskonały. Jest więc najbliższa sercu swego Syna. Jest najlepszą
matką a równocześnie najdoskonalszą uczennicą Jezusa. (ks. Stanisław Biel SJ)

                             
Drodzy Duszpasterze naszej Parafii,
Księże Krzysztofie, Księże Szczepanie i Księże Jakubie!
W tych dniach przypadają rocznice Waszego ostatecznego TAK danego Bogu jako
odpowiedź na dar powołania do kapłaństwa. Dziękujemy Panu Bogu za Waszą posługę
wśród nas, za całe dobro, za czas i siły, którymi nam służycie. Przyjmijcie nasze
najserdeczniejsze życzenia radości z posługi oraz niegasnącej gorliwości w drodze
do świętości. Życzymy Wam długiego życia w zdrowiu. Niech Pan Jezus Wam błogosławi!
Z darem modlitwy - parafianie

                             

W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Barnaby, apostoła; we wtorek – Błogosławionych Męczenników:
Józefa Achillesa Puchały, prezbitera, Katarzyny Celestyny Faron, dziewicy, Stanisława
Starowieyskiego i Towarzyszy; w środę – św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła;
w czwartek – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika; w piątek – bł. Jolanty, zakonnicy

                             
Liturgia słowa:
Niedziela (10.06):
Rdz 3,9-15
Ps 130
2Kor 4,13-5,1
Mk 3,20-35;
poniedziałek (11.06):
Dz 11,21b-26;13,1-3 Ps 98 Mt 10,7-13; wtorek (12.06): 1Krl 17,7-16 Ps 4 Mt 5,13-16; środa (13.06):
1Krl 18,20-39 Ps 16 Mt 5,17-19; czwartek (14.06): 1Krl 18,41-46 Ps 65 Mt 5,20-26; piątek (15.06):
1Krl 19,9a.11-16 Ps 27 Mt 5,27-32; sobota (16.06): 1Krl 19,19-21 Ps 16 Mt 5,33-37.

                             

Serce Jezus = Boża Miłość - kazanie odpustowe – ks. Arkadiusz Wojnicki

Jezu, miłości Twej, ukryty w Hostii tej wielbimy cud, żeś się pokarmem stał, żeś nam swe Serce dał,
żeś skarby łaski zlał na wierny lud.
Czcigodni Kapłani. Drodzy Bracia i Siostry! Nieco Wam zazdroszczę. bo jesteście parafianami od Bożej
Miłości. Nie ma takiego zwyczaju, by nadawać kościołom i parafiom wezwanie Bożej miłości. Jeśli już,
to Bożego Miłosierdzia. jak w Skołoszowie, ale nie miłości. Ale jeśli kto, chce być szczególnym czcicielem
Bożej miłości to oddaje się Sercu Pana Jezusa.
Dzisiejsze czytania tylko w jednym miejscu mówią o Sercu. W całej Ewangelii Jezus tylko jeden jedyny
raz mówi o swoim Sercu. Słyszeliśmy to zdanie w śpiewie przed Ewangelią: „Weźcie na siebie
moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca”. Musimy pamiętać, że Żydzi
nieco inaczej rozumieli serce niż my rozumiemy, Dla nich w sercu mieścił się rozum i wola, a uczucia w nerkach albo we wnętrznościach. Dlatego Bóg chciał pokazać w swoim objawieniu, że Jego miłość
nie jest przelotnym uczuciem, nie jest zakochaniem, ale jest Jego wolą. niezmienną i trwałą na wieki
wieków. A jednocześnie Bóg jest w Tobie zakochany do szaleństwa. Jego miłość jest skandaliczna.
Myślę, że można nawet powiedzieć, że gdyby Jezus żył w dzisiejszych czasach. to Jego zachowanie
byłoby uznane co najmniej za niepoprawne i nieroztropne.
Dla biednych stworzeń Twych, co ostrzem grzechów swych zraniły Cię, włócznią, co w boku tkwi,
otwierasz serca drzwi, by w Twojej Boskiej Krwi obmyły się.
Amerykański jezuita o. John Powell przeprowadził niegdyś badania dotyczące ludzkich obaw
związanych miłością i relacjami z innymi ludźmi. Doszedł do zdumiewającej konkluzji: znaczne większość
badanych przyznała, że ich największą obawą w relacjach jest ryzyko zranienia – że drugi człowiek
oczekuje zupełnie czegoś innego. niż chcą mu dać, a tak naprawdę nie mogą mu dać niczego innego,
niż to, co mają. A jeśli próbują się udawać kogoś innego, niż są, bardzo szybko prowadzi ich to frustracji
i depresji Największa obawą człowieka. który wchodzi w. relacje. jest lęk przed zranieniem.
Największą obawą młodych, którzy udają się do nowej szkoły czy na studia. jest lęk przed odrzuceniem.
Największą tych, którzy muszą wyjechać za granicę za pracą jest lęk przed odrzuceniem. Największą
obawą narzeczonych. którzy wchodzą w związek małżeński, jest lęk przed odrzuceniem Największą obawą
rodziców, którzy przyjmują dane im przez Boga potomstwo. jest lęk przed odrzuceniem Tak naprawdę
nie ma niczego bardziej raniącego serce niż poczucie bycia odrzuconym.
Kiedy w końcu, po wielu próbach przychodzimy do Boga z tymi naszymi zranieniami. wydaje
się nam oczywiste, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest to, by Chrystus zabrał nam te rany. Żeby
dał nam – jak nieraz prosimy - nowe serce. serce bez ran, bez przykrych wspomnień z przeszłości.
Jeśli jest jakaś trudna sytuacja w naszym życiu, chcemy, żeby ustała. 98% intencji, z którymi przychodzimy
do Pana Boga, to prośby o zabranie cierpienia – od takiego „cierpienia” w cudzysłowie, związanego
z nadchodzącymi egzaminami, z codziennymi obowiązkami, z życiowym powołaniem, przez wyzwolenie
z cierpienia związanego z grzechem i nałogami, aż do cierpienia czyśćcowego, o skrócenie którego
modlimy się dla naszych bliskich zmarłych.
Problem w tym, że Jezus mając wybór, wybrał cierpienie. Święty Paweł pisze w liście, który przed
chwilą odczytaliśmy: „Mnie, zgoła najmniejszemu ze wszystkich świętych, została dana ta łaska:
ogłosić poganom jako Dobrą Nowinę niezgłębione bogactwo Chrystusa i wydobyć na światło,
czym jest wykonanie tajemniczego planu, ukrytego przed wiekami w Bogu, Stwórcy wszechrzeczy.”
Co to za tajemniczy plan? Święty Paweł w Liście do Filipian: „On, istniejąc w postaci Bożej,

nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie”. Przepięknie
przetłumaczył to na łacinę św. Hieronim: exinanivit semetipsum – uczynił siebie niczym. Czy ktoś z Was
chce iść taką drogą? Kto z Was chce być pogardzany, upokarzany, wyśmiewany, a w końcu zamordowany?
Chrystus do samego końca miał wybór – mógł dokonać zbawienia inaczej niż poprzez śmierć na krzyżu
– i wybrał śmierć. A kiedy zmartwychwstał, mógł swoje uwielbione ciało uczynić przepięknym,
nieskalanym, doskonałym. I nie skorzystał z tej sposobności. Jego rany pozostały i po nich poznali
Go apostołowie, zwłaszcza św. Tomasz. Kiedy św. Ojciec Pio był dręczony przez szatana, który ukazywał
mu się w postaci podobnej do Chrystusa, zakonnik zawsze żądał, by ten pokazał mu swoje rany. Tego
zły duch nie mógł znieść i uciekał. Już na wieki Chrystus w swoim ciele będzie nosił rany, na wieki w swoim
Sercu będzie nosił ranę, którą zadał mu rzymski żołnierz. Kiedy prosimy Boga o uzdrowienie naszych
zranień, zapominamy, że On sam sobie zranień nie zabrał! Jego Serce pozostało na zawsze otwarte,
a Jego rana nigdy się nie zabliźniła. Na nasze szczęście.
I w Boskim Sercu tam Schronienie dajesz nam, O Jezu mój! Aby nas żądłem swym wróg nasz
nie dotknął w Nim, by się przed piekła złem lud ukrył Twój.
Biblia pokazuje nam Boga, którego nie znamy. On sam mówi o sobie Mojżeszowi: „Patrzcie teraz,
że Ja jestem, Ja jeden, i nie ma ze Mną żadnego boga. Ja zabijam i Ja sam ożywiam, Ja ranię i Ja sam
uzdrawiam, że nikt z mojej ręki nie uwalnia.” A w Księdze Ozeasza Izrael modli się: „Chodźcie,
powróćmy do Pana! On nas zranił i On też uleczy, On to nas pobił, On ranę zawiąże. Po dwu dniach
przywróci nam życie, a dnia trzeciego nas dźwignie i żyć będziemy w Jego obecności.” W głowie
się nam to nie mieści – jak to możliwe, żeby Bóg ranił swoje dzieci? Jak to możliwe, by pozwolił, by dzieciom
coś się stało? Co to za miłość, która dopuszcza klęski żywiołowe, tragiczną śmierć, wojny, ludobójstwo,
głód i niesprawiedliwość? Co to za Wszechmoc, która nie tylko nie może poradzić sobie z ludzkim
cierpieniem, ale sama staje się wobec niego bezradna i sama przyjmuje je na siebie? I wreszcie –
po co mi taki Bóg? Po co mi Bóg, który sobie nie radzi z moimi problemami, który nie zmienia mojego życia,
który nie czyni cudów (a przynajmniej ja ich nie widzę), nie odwraca nieszczęść, nie usuwa zranień?
Prawda jest taka, że źródłem szczęścia w ludzkim życiu wcale nie jest brak cierpienia. To dzisiejszy
świat próbuje nam wmówić, że ze świętości najcenniejszy jest święty spokój. Aby być szczęśliwym,
nie potrzebujesz pozbyć się ze swojego życia trudności. Potrzebujesz usunąć ze swojego życia grzech –
to jasne – ale nie jest konieczne usunięcie tego, co jest trudne. Do szczęścia potrzebujesz tylko i wyłącznie
być kochanym. Pisze św. Augustyn: „Pomimo swej nędzy wielbić Cię pragnie człowiek, drobna
cząsteczka Twojego stworzenia. Ty dajesz mu radość w uwielbianiu Ciebie, albowiem stworzyłeś
nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie.” Co to znaczy wielbić Boga?
To znaczy przeżywać Jego miłość. To oznacza mistycyzm. A do mistycyzmu powołany jest
każdy chrześcijanin, tylko nie każdy chce na to powołanie odpowiedzieć. Chcecie być mistykami? Chcecie
rozmawiać z Bogiem twarzą w twarz? To jest możliwe. Wystarczy wiara jak ziarnko gorczycy. Spróbujcie.
Życzę Wam drodzy Bracia i Siostry, byście byli naprawdę ludźmi Bożej miłości. Byście jej nie szukali
nigdzie indziej, jak tylko w Nim.
Jezu, w Hostii utajony, Daj mi serce Twoje daj. Tyś mi jeden ulubiony, Tyś mojego serca raj.
Wszędzie dobrze mi, o Panie, Choćby krzyż me siły rwał, Słodkie ziemskie me wygnanie, Byleś mi
sam siebie dał. Wszystko, wszystko chętnie zniosę, Panie, dla miłości Twej, Tylko błagam, tylko
proszę: Ty mnie w sercu zawsze miej.

                             
W służbie Bogu i Ojczyźnie
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zaprasza na 81. Ogólnopolską Pielgrzymkę Nauczycieli
i Wychowawców na Jasną Górę. Wyjazd w dniu 2 lipca o godz. 3.30 z parkingu przy kościele pw. NSPJ
i przy kościele pw. św. Wawrzyńca.

                         
W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie, naszego Parafianina
Ryszarda KWIATKOWSKIEGO. Zmarłego RYSZARDA polecamy modlitwie
parafian. Zmartwychwstały Panie daj Mu wieczne życie w pełnym szczęściu
oglądania Ciebie.

Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
Przed odpustem w czwartek 7 czerwca: Krystyna BEMBENEK; Bożena MAGOŃ; Janina SOJA; Daniel SOJA;
Maria NOWOSTAWSKA; Monika STRAWIŃSKA; Krystyna GAJDA; Danuta SZEWCZYK; Lucyna KRYK; Iwona KRYK.

                             

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – X NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów III i IV.
W poniedziałek, 11 czerwca kolejny dzień miesięcznej nowenny przed 100-leciem odzyskania
niepodległości. Zapraszamy do modlitwy za Ojczyznę.
3. W środę, 13-tego nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy do pokutnej modlitwy różańcowej.
4. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo przez wstawiennictwo
św. Jana Pawła II i Msza św.
5. W piątek nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Faustyny.
6. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów V i VI.
7. Serdecznie dziękujemy za sprzątanie i dekorację kościoła na odpust. Prosimy do sprzątania
w SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców ul. Złota Góra bloki nr 13, 13a i 19. Dziękujemy
Panom za rozplantowanie ziemi przy domu parafialnym. Księdzu Jakubowi i ministrantom za
koszenie trawy.
8. Trwają zapisy na 38-mą pieszą pielgrzymkę na Jasną Górę w grupie Św. Jacka z Przemyśla
i grupie Św. Alberta z Jarosławia. Szczegóły na plakatach umieszczonych w gablotce.
9. Dzisiaj jest organizowany wyścig rowerowy na trasie Radymno – Niziny. Dlatego w godz. 12:45
do 16:00 ulice: Stefana Kard. Wyszyńskiego, Kazimierza Wielkiego i Złota Góra będą wyłączone z ruchu.
10. W środę prosimy na spotkanie Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców.
11. W czwartek prosimy na spotkanie Akcję Katolicką.
12. W przyszłą niedzielę o godz. 19.00 w naszej świątyni odbędzie się koncert parafialnego chóru i orkiestry
kameralnej. W programie Oratorium pt. „Z Podkarpacia do Watykanu. Historia wielkopiątkowego
krzyża Jana Pawła II nutą i słowem pisana”. Podczas koncertu obecny będzie krzyż, który
Jan Paweł II trzymał w swoich dłoniach podczas ostatniej drogi krzyżowej w Wielki Piątek 2005 roku.
Serdecznie zapraszamy.
1.
2.

INTENCJE MSZY ŚW. 10/06/2018 - 17/06/2018
10/06/2018 X Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + MARTĘ Luft – (R. Lichotów);
11:30 - Za rejon III i IV; 16:00 - GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską.
11/06/2018 Poniedziałek: 06:30 – 1. O Boże błog. i opiekę MB dla WITOLDA w 37 r. urodzin;
2. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 18:00 – 1. W 1 r. powstania Przyjaznego Domu o Boże
błog. i potrzebne łaski dla uczestników i pracowników; 2 Za + MARTĘ Luft - (R. Luft). .
12/06/2018 Wtorek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + BARBARĘ
Nowak w 1 r. śmierci; 18:00 – 1. Dziękczynna za uzdrowienie z choroby oraz o Boże błog. dla przyjaciół
wspierających w chorobie; 2. Za + MARTĘ Luft – (R. Mil).
13/06/2018 Środa: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za ++ JÓZEFĘ,
KAROLA i ich ++ RODZICÓW; 18:00 – 1. Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego; 2. Za + ANNĘ.
14/06/2018 Czwartek: 06:30 – 1. Dziękczynna za 50 lat małżeństwa WANDY i STANISŁAWA
z prośbą o Boże błog. i opiekę MB; 2. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską;
18:00 – 1. Za + MARTĘ Luft – (mąż); 2. Za ++ IRENĘ i MIECZYSŁAWA Madaj.
15/06/2018 Piątek: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + MARTĘ Luft (Urząd Miasta); 18:00 – 1. Za + JANA Lisowskiego w 3 r. śmierci; 2. Za + MARIĘ Woźniak w 1 r. śmierci.
16/06/2018 Sobota: 06:30 – 1. GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską; 2. Za + TADEUSZA
w 14 r. śmierci; 18:00 – 1. Za + MARTĘ Luft - (brat Marek z rodziną); 2. Za + LUDWIKĘ, ANTONIEGO,
MIECZYSŁAWA i EMILIĘ.
17/06/2018 XI Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + BOŻENĘ w 16 r. śmierci;
11:30 - Za rejon V i VI; 16:00 GREGORIANKA za + STANISŁAWĘ Duczymińską - .

                             
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

