W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 135 – 1 lipca 2018 r. – XIII Niedziela Zwykła
                      

Ewangelia na niedzielę (Mk 5, 21-43)
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki
tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden
z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg
i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce,
aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd
na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ
krwi. Wiele wycierpiała od różnych lekarzy i całe swe mienie wydała, a nic jej nie pomogło,
lecz miała się jeszcze gorzej. Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między tłum i dotknęła się Jego
płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Zaraz też ustał
jej krwotok i poczuła w swym ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus natychmiast uświadomił
sobie, że moc wyszła od Niego. Obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął mojego płaszcza?»
Odpowiedzieli Mu uczniowie: «Widzisz, że tłum zewsząd Cię ściska, a pytasz: Kto Mnie dotknął».
On jednak rozglądał się, by ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca,
gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu całą prawdę. On zaś rzekł
do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości».
Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła,
czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus, słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego
synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra,
Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu przełożonego synagogi. Widząc
zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę
i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich,
wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko
leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko,
mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat.
I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o tym się nie dowiedział,
i polecił, aby jej dano jeść.

Rozważanie:
Dłuższa wersja Ewangelii przeznaczona na dzisiejszą niedzielę opisuje dwa cudy – wskrzeszenie
córki Jaira i uzdrowienie kobiety chorej na krwotok. Opis wskrzeszenia niejako otacza opis uzdrowienia.
W obu przypadkach Jezus objawia swoją Boską moc wchodząc w bardzo dramatyczne wydarzenia. Kobieta
chora na krwotok cierpi na swoją chorobę od dwunastu lat. Radziła się wielu lekarzy i wydała na leczenie
całe swoje mienie, lecz nic jej nie pomogło. W myśl Prawa Mojżeszowego była w stanie rytualnej
nieczystości. Co więcej każdy, kogo dotknęła też w nabywał taką rytualną nieczystość. Robi jednak coś,
co sprzeciwia się stanowi rytualnej nieczystości. Wchodzi w tłum, który otacza Jezusa i dotyka
Jego płaszcza. I zostaje uzdrowiona. Nie dzieje się to jednak mimochodem, bez woli Jezusa. Jezus
jest świadomy, że moc wyszła z niego. Potwierdza uzdrowienie, które się dokonało swoim słowem.
Dramat drugiej sytuacji mogą w pełni zrozumieć tylko rodzice, którzy przeżyli ciężką chorobę lub śmierć
swego dziecka. Jair szuka ratunku dla swojej dogorywającej córeczki. Gdy jednak z nadzieją prowadzi
Jezusa do swojego domu, dowiaduje się, że jego córka umarła. Jezus wchodzi jednak do domu Jaira
i mimo kpin zebranych wchodzi do niej i wskrzesza ją z martwych. Co łączy oba te cuda? Wiara tych,
którzy o nie proszą. Nic nie zachwycało Jezusa tak bardzo jak wiara ludzi. Dzisiejsza Ewangelia,
to zaproszenie, by spojrzeć na naszą wiarę. Zwłaszcza w trudnych sytuacjach życia. (D.E.)

                             

W liturgii obchodzimy:
we wtorek – Święto św. Tomasza, apostoła; w środę – wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej;
w czwartek – św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera oraz św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy;
w piątek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy.

Intencje modlitewne - lipiec:
Intencja ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską,
czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
Diecezjalna intencja różańcowa: Za Ojca Świętego Franciszka, o dar męstwa i roztropności w pełnieniu
posługi piotrowej.

                             
Liturgia słowa:
Niedziela (01.07): Mdr 1,13-15;2,23-24 Ps 30 2Kor 8,7.9.13-15 Mk 5,21-43; poniedziałek (02.07):
Am 2,6-10.13-16 Ps 50 Mt 8,18-22; wtorek (03.07): Ef 2,19-22 Ps 117 J 20,24-29; środa (04.07):
Am 5,14-15.21-24 Ps 50 Mt 8,28-34; czwartek (05.07): Am 7,10-17 Ps 19 Mt 9,1-8; piątek (06.07):
Am 8,4-6.9-12 Ps 119 Mt 9,9-13; sobota (07.07): Am 9,11-15 Ps 85 Mt 9,14-17.

                             

Duchowe pielgrzymowanie

Już w środę, 4 lipca, wyruszy na pątniczy szlak ku Jasnej Górze XXXVII Archidiecezjalna
Przemyska Piesza Pielgrzymka. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmi „Żyć z Maryją w Duchu Świętym”.
Nawiązuje ono do przeżywanego w Kościele roku liturgicznego „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
Przedstawiamy niżej fragment komunikatu, w którym Dyrektor Radia Fara ks. Andrzej Bienia zachęca
do udziału w duchowym pielgrzymowaniu:
Pielgrzymka jest wydarzeniem archidiecezjalnym i każdy z nas może wziąć w niej udział. Oczywiście –
nie wszyscy pieszo. Choroba, podeszły wiek, praca lub inne obowiązki uniemożliwiają wielu
z nas realizację pragnienia obecności na pielgrzymce. Tych zatem, którzy nie mogą pielgrzymować
fizycznie, zachęcamy do Duchowego Pielgrzymowania na Jasną Górę z Radiem FARA.
Duchowe pielgrzymowanie polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości – niektórych
praktyk pielgrzymkowych (uczestnictwo w Mszy Świętej, modlitwa różańcowa, itp.). Wsparciem
w duchowym przeżywaniu pielgrzymki jest już od lat Radio FARA. Codziennie emitujemy wiele godzin
transmisji i relacji z trasy pielgrzymkowej oraz prowadzimy stronę www.pielgrzymka.przemyska.pl.
Dzięki temu tysiące osób w naszej archidiecezji oraz poza nią – w kraju i na całym świecie, może łączyć
się duchowo z pielgrzymami. (Szczegółowy program transmisji podawany jest na bieżąco na stronie
Pielgrzymki oraz na antenie Radia FARA).
Pielgrzymi Duchowi tworzą jedenastą grupę Przemyskiej Pielgrzymki. Gorąco zachęcamy, by zgłosić
swoje duchowe pielgrzymowanie – zapisać się do radiowej Grupy Pielgrzymów Duchowych.
Zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza na stronie Pielgrzymki oraz telefonicznie pod numerem
tel: 16 67 67 001 (telefon czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 16.00). Wszystkie
osoby, które zapiszą się do 2 lipca br. otrzymają bezpłatnie Przewodnik Pielgrzyma i Kartę Pielgrzyma –
materiały te z całą pewnością pozwolą na utrzymanie jeszcze lepszej duchowej łączności z pielgrzymami.
Finałem Pielgrzymowania Duchowego jest nocne czuwanie rozpoczynające się 14 lipca o godz. 21.30
w Kaplicy Cudownego Obrazu, a następnie powitanie pielgrzymów docierających 15 lipca na Jasną Górę
i wspólna Eucharystia na zakończenie Pielgrzymki. Podobnie jak w ubiegłych latach, na te wydarzenia
będzie można wybrać się „radiowymi” autokarami. Szczegóły na temat pielgrzymki podawane będą
na antenie Radia i na stronie Pielgrzymki. (ks. Andrzej Bienia)

                             

Podziękowanie od Agaty i Magdy

Drodzy parafianie,

minął już miesiąc od naszego powrotu z misji
z Peru i Hondurasu. Mamy Wam bardzo wiele
do opowiedzenia i już myślimy o spotkaniu
w parafii. Chcemy serdecznie podziękować
za Wasze towarzyszenie nam w tym
niezwykłym czasie, za Waszą modlitwę,
zainteresowanie i życzliwe uśmiechy po
powrocie. Przechowujemy te wszystkie ciepłe
gesty w naszych sercach, dziękując Bogu za Was.
Agata Michalska i Magdalena Trudzik

                             

7 darów Ducha Świętego – dar męstwa
Poprzez dar męstwa Duch Święty dostarcza ochrzczonemu środków
niezbędnych, by doprowadzić do końca rzeczy konieczne do zbawienia.
Dar męstwa jest związany z naszą wolą. Możemy powiedzieć, że dar męstwa
jest jak „anioł”, który pomaga nam się skonfrontować z realiami wydarzeń
bez porzucania stanu harmonii z Bogiem.
Męstwo daruje pokój w czasie walki. Nie wszystkie sytuacje, z jakimi
musimy zmagać się w życiu są dramatyczne, jednak w każdym przypadku
dar męstwa pozwala nam reagować na rozmaite doświadczenia ze spokojem
Chrystusa. Pomaga stawić czoła trudnościom i przeciwnościom zachowując
tę milczącą cierpliwość, która strzeże wewnętrznego pokoju. Dar męstwa
nie stanowi rezultatu pomnożonych ludzkich wysiłków. Dar męstwa
uczy używania wolności, realizacji możliwości, jakie posiadamy.
Jak się pogodzić z realnością zła? Jak przezwyciężać lęki, przeciwności,
krytykę? Takie właśnie sytuacje naznaczają całą egzystencję człowieka.
Jezus również ich doświadczał. Dzięki mocy swego Ducha pomaga nam przezwyciężać trudne momenty
i kontynuować wysiłki podjęte, by wytrwać w postawie daru z siebie i komunii z Ojcem. Przyjęcie
cnoty męstwa wymaga uznania, że jest się słabym. Człowiek mężny uczy się panować nad
sobą i cierpliwie walczyć z popędami oraz skłonnością do ucieczki. Cnota męstwa jest źródłem spokoju,
odwagi i cierpliwości w obliczu burzliwych wydarzeń, jakie niesie życie.
Męstwo aż po męczeństwo. Duch Święty jest źródłem męstwa – mocy nie fizycznej, według maniery
ludzkiej, ale mocy funkcjonującej na sposób Boski: „Bóg wybrał to, co niemocne w oczach świata,
aby mocnych poniżyć”. Mówiąc w ten sposób święty Paweł wskazuje na siłę, jaką człowiek znajduje
w Bogu, przeciwstawiając ją niemocy tych, którzy trwają z dala od Niego. Według św. Bonawentury każdy
ochrzczony, jeśli otworzy się na dar męstwa, będzie zdolny do podejmowania aktów wiary, nadziei
i miłości. Męstwo męczenników świadczy o ich wierze, nadziei i miłości, którym dali wyraz pośród
ciężkich doświadczeń. Męczennicy wszystkich czasów uczą nas, jak być do końca wiernym naszemu
„Tak” w sposób bezwarunkowy i bezgranicznie. Ich życie wyraża wierność Kościoła Chrystusowi,
który zwyciężył zło i grzech poprzez dar z siebie samego.
Męczennicy wszystkich czasów uczą nas też przeciwstawiać się wszelkiemu konformizmowi,
łatwiźnie, niesprawiedliwości i kłamstwu. Okazują się wolni wolnością prawdziwą, która ma swe
źródło w Chrystusie i której nie zniszczy ani przemoc, ani prześladowanie. Ich życie jest przykładem
nie tyle heroizmu ile świętości. Do heroizmu zdolny jest człowiek, zaś do świętości może uzdolnić
jedynie Bóg. Obdarzając męczenników męstwem, Duch Święty uczynił z ich życia dar dla Kościoła.
Jeśli nie męczeństwo, to oddanie życia. Dar z siebie nie został zarezerwowany jedynie
dla męczenników. Być może nie każdy ochrzczony jest powołany „by opierać się aż do krwi, walcząc
przeciw grzechowi”. Niemniej każdy wezwany jest, by oddać Panu swe życie „na ofiarę żywą,
świętą, Bogu miłą” (Rz 12, 1-2). Prawdziwy świadek to ten, kto w trudnych okolicznościach
trwa w ufności i powierza się Bogu, wiedząc, że On da mu siłę i nie pozwoli upaść.
W sekwencji na Zesłanie Ducha Świętego śpiewamy: „Bez Twojego tchnienia cóż jest wśród
stworzenia? Jeno cierń i nędze”. Dar męstwa towarzyszy nam i zapewnia ochronę w trakcie walki,
jaką toczymy z grzechem. Pomaga nam dotrzymać wierności zobowiązaniom naszego chrztu. „Pozwólcie
się prowadzić Duchowi!” (Gal 5, 18) – zachęca nas święty Paweł. Dar męstwa pomaga nam trwać
nieugięcie na naszej drodze nawrócenia. (www.sluzebniczki.pl)


W ubiegłym tygodniu przez sakrament Chrztu św. został włączony do wspólnoty
Kościoła i obdarzony przez dobrego Boga łaską wiary Oskar DYDYK. Modlimy
się dla tego dziecka o łaskę wierności Jezusowi, a dla Rodziców i Chrzestnych
o wypełnienie przyrzeczeń składanych przy Chrzcie świętym.

                     
Według obrządku rzymskokatolickiego mają zamiar zawrzeć sakrament
małżeństwa narzeczeni: Anna Magdalena BAL i Daniel Władysław SZPAK
oraz Sylwia Agata OSIĘGA i Arkadiusz Łukasz CZARNY. Narzeczonych polecamy modlitwie
parafian, a jeśli ktoś zna przeszkody istniejące między tymi osobami zobowiązany jest w sumieniu
zawiadomić o tym urząd parafialny.

W zakończonym miesiącu czerwcu w naszej
parafii zostało pobłogosławione małżeństwo:
Eweliny Doroty JASIŃSKIEJ
i
Jakuba Józefa STUDZIŃSKIEGO.
Życzymy Małżonkom wierności Chrystusowi
i budowania na Nim wspólnoty małżeńskiej.


Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie naszego kościoła.
W sobotę 23 czerwca: Teresa MOSZUMAŃSKA, Marek SAS, Zofia BADYCZ, Ariel WIELGOSZ,
Helena WIĘCKOWSKA, Aniela FIGLARSKA, Irena SEGIŃ, Anna KANIA, Elżbieta STEFANIUK,
Małgorzata SCHILD-PAŁECZKA.
W sobotę 30 czerwca: Regina SITKO, Halina CZECH, Halina CZECH, Danuta BURBEŁO.
                             

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II. Nabożeństwo różańcowe
o godz. 15.30 i zmiany tajemnic.
We wtorek Święto św. Tomasza Apostoła.
W czwartek, pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu
od godz. 15.00. Nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i Msza św.
W piątek pierwszy piątek miesiąca. Wyjazd do chorych o godz. 8.00
W sobotę pierwsza sobota, nabożeństwo różańcowe - zapraszamy.
W przyszłą niedzielę. Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów III i IV.
Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. W minioną sobotę do sprzątania przyszło
tylko cztery osoby – tym rodzinom bardzo dziękujemy. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców ul. Budowlanych nry od 1 do 20.

INTENCJE MSZY ŚW. 01/07/2018 - 08/07/2018
01/07/2018 XIII Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - O Boże błog. i opiekę MB dla MARII
i TADEUSZA w 40 r. ślubu; 11:30 - Za rejon I i II; 16:00 - Za + ADAMA Walickiego – (Krąg Rodzin).
02/07/2018 Poniedziałek: 06:30 - Za + STANISŁAWĘ Koralewicz – (Strus i Andreasik);
18:00 – 1. Za + ZBIGNIEWA Franusa w 1 r. śmierci - (żona); 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (Lewandowscy).
03/07/2018 Wtorek: 06:30 - Za + STANISŁAWĘ Koralewicz – (Jucha z rodziną); 18:00 – 1. Za + ANNĘ
Szczerbiak w 2 r. śmierci i ++ Z RODZINY; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (sąsiedzi).
04/07/2018 Środa: 06:30 - Za + STANISŁAWĘ Koralewicz – (chrześnica
18:00 – 1. Za + ELŻBIETĘ Sobejko w 3 r. śmierci; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (sąsiedzi).

Stanisława);

05/07/2018 Czwartek: 06:30 - Za + STANISŁAWĘ Koralewicz – (Bocheńsy); 18:00 – 1. Za + RUDOLFA
Lufta w 3 r. śmierci; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (nauczyciele).
06/07/2018 Piątek: 06:30 - 1. O Boże błog. i potrzebne łaski dla sióstr różańcowych i ich rodzin z róży
św. o. Pio; 2. Za + ADAMA Walickiego – (R. Maików); 3. Za + JANINĘ Czerwińską w 11 r. śmierci;
18:00 - Za + EDWARDA Komendę i + MARIĘ Walas.
07/07/2018 Sobota: 06:30 - Dziękczynna za 50 lat małżeństwa REGINY i ZDZISŁAWA z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę MB; 18:00 – 1. Za + MARTĘ Luft – (siostra Irena); 2. Za + JANINĘ Szczechowicz
– (sąsiedzi z Zimowej).
08/07/2018 XIV Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + EMILIĘ; 11:30 - Za rejon III i IV;
16:00 - Za + ADAMA Walickiego – (R. Wowianków).

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

