W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 137– 15 lipca 2018 r. –XV Niedziela Zwykła


Ewangelia na niedzielę (Mk 6, 7-13)
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą
nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie.
«Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien!» I mówił
do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd
wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać,
wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!» Oni więc
wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych
namaszczali olejem i uzdrawiali.

Rozważanie:
Czujemy się posłani przez Chrystusa, by po śladach Dwunastu iść z Dobrą Nowiną w świat. Jednak wielu
z nas jest przekonanych o swojej niekompetencji do takiej misji: „To nie na moje siły, nie dam rady, nie potrafię,
boję się”. To normalne odczucia, wszak nikt nie jest gotowy sam z siebie do tego zadania. Nawet apostołom
wiele brakowało, a jednak zostali posłani i „codziennie nauczali w świątyni i po domach, głosząc Ewangelię
o Chrystusie Jezusie” (Dz 5, 42). Działo się tak i dzieje nadal, gdyż to sam Chrystus wyposaża uczniów na drogę
w swoją moc i mądrość. A zatem skuteczność misji nie zależy tylko od zdolności i zaangażowania posłanych,
ale przede wszystkim od łaski Ducha Świętego, który działa w ludzkich sercach. Duchu Święty, napełnij
mnie wiedzą i poucz, w jaki sposób mogę dobrze głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie. (O.J. Krawiec OP)


Drogi Księże Proboszczu - w Dniu Imienin życzymy Księdzu Bożego
błogosławieństwa, wstawiennictwa Maryi i jego patrona bł. Czesława. Życzymy
zdrowia, ludzkiej życzliwości a nade wszystko wdzięczności za wszelki trud, jaki
podejmuje dla dobra naszej parafialnej wspólnoty. Święty Jan Paweł II
powiedział: „Modlitwa tworzy kapłana i kapłan tworzy się poprzez modlitwę.”
Dlatego do tych wszystkich życzeń dołączamy nasze modlitwy w Twojej, Księże
Proboszczu, intencji. Szczęść Boże –
Księża-współpracownicy i Parafianie


W liturgii obchodzimy: we wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel; w środę –
św. Szymona z Lipnicy, prezbitera; w piątek – bł. Czesława, prezbitera; w sobotę – św. Wawrzyńca
z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła oraz św. Apolinarego, biskupa i męczennika.


Liturgia słowa:
Niedziela (15.07): Am 7,12-15 Ps 85 Ef 1,3-14 Mk 6,7-13; poniedziałek (16.07): Iz 1,11-17 Ps 50
Mt 10,34-11,1; wtorek (17.07): Iz 7,1-9 Ps 48 Mt 11,20-24; środa (18.07): Iz 10,5-7.13-16 Ps 94 Mt 11,25-27;
czwartek (19.07): Iz 26,7-9.12.16-19 Ps 102 Mt 11,28-30; piątek (20.07): Iz 38,1-6.21-22.7-8 Ps 38 Mt 12,1-8;
sobota (21.07): Mi 2,1-5 Ps 10 Mt 12,14-21.



Matka Boża z góry Karmel
Piękno góry Karmel możemy podziwiać w czasie lektury Pisma Świętego. Poznajemy ją dzięki postaci Eliasza,
który właśnie tam bronił czystości wiary Izraela w żywego Boga. Ów prorok zajmuje szczególne miejsce w Starym
Testamencie. Żył w czasach, kiedy Izrael odstąpił od czystości religijnej, ulegając bałwochwalstwu. Eliasz podejmował
rozmaite działania, które miały w konsekwencji zmierzać do udowodnienia Izraelitom, że Bóg Izraela jest jedynym

i istniejącym Bogiem. Czynił to z niezachwianą odwagą. Jednak jego zabiegi niewiele dały. Przyszło rozczarowanie
i zawód. Bóg wyprowadził wtedy Eliasza na pustynię, na miejsce modlitwy. Ustawił go na wysokiej skale i objawił
się Eliaszowi w postaci łagodnego szmeru powietrza. Dopiero modlitwa przepełniona poczuciem słabości
i niewystarczalności pomogła prorokowi. Takie właśnie spotkanie człowieka z Bogiem potrafiło przemienić jego życie
i serce. Modlitwa stała się klimatem odpowiednim do kontemplacji Słowa. Nic więc dziwnego, że na tej samej górze
pod koniec XII w. osiedlili się pustelnicy, którzy założyli zakon kontemplacyjny pw. Najświętszej Maryi Panny.
Rzeczywiście, wybrali wspaniałą patronkę swojego zakonu, pokorną służebnicę Boga, której "wielkie rzeczy uczynił
Wszechmocny". Bo to właśnie Ona, w pełni świadoma misji Bożej Rodzicielki, potrafiła uznać swoją słabość
i pozostać "uniżoną służebnicą", potrafiła znaleźć harmonię między wszechmocą Bożą i pokorną uległością ludzką.
Tę samą Maryję czcimy kilka razy do roku, zapraszając Ją jednocześnie "do domu naszego życia, naszej wiary, naszych
uczuć, naszych obowiązków" i uznając "właściwą Jej rolę macierzyńską, tzn. rolę upominania, zachęty, przewodzenia,
a także rolę cichej obecności, która niejednokrotnie sama wystarcza, by dodać siły i odwagi" (Jan Paweł II). Maryja,
pokorna Dziewica z Nazaretu, jest z nami każdego dnia. Pośród nas działa Ta, która poprzez swoją wspaniałomyślną
odpowiedź na odwieczne plany Ojca, przez swoje "niech mi się stanie" otwarła światu upragnioną od wieków
perspektywę zbawienia. Wpatrując się w Jej kochające Oblicze, pozwólmy przenikać nasze serca Duchowi mądrości,
rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej, bo tylko dzięki Niemu możemy stać
się budowniczymi nowego świata opartego na prawdzie i miłości. (Niedziela.pl)


W służbie Bogu i Ojczyźnie. Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę
Tradycyjnie z wielką radością nauczyciele i wychowawcy z Radymna i okolic uczestniczyli w dniu 2 lipca 2018 r.
w 81 Pielgrzymce Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę, dziękując za miniony rok szkolny i prosząc
o potrzebne łaski na dalszy czas pracy. Tegoroczne pielgrzymowanie odbywało się pod hasłem „W służbie Bogu
i Ojczyźnie” i nawiązywało do 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pielgrzymkę zainaugurowało
w sobotę 1 lipca Sympozjum Ewangelizacyjne. Wspólnym różańcem z Jasnogórskiego Szczytu i relacją z sympozjum
rozpoczęła się nasza pielgrzymka. Po koncercie zespołu z parafii św. Antoniego w Lublinie została odprawiona msza
św., której przewodniczył bp Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej, a koncelebrował m.in. bp Piotr
Turzyński, delegat KEP ds. duszpasterstwa nauczycieli. Ksiądz bp Henryk Tomasik w swojej homilii zwrócił uwagę
na zachodzące zmiany społeczne, które dotykają młodego człowieka oraz wynikające z nich zadania dla duszpasterzy,
rodziców, nauczycieli i wychowawców. Odniósł się też do nauczania św. Jana Pawła II, podkreślając, że wolność
zależna jest od prawdy, jest to podporządkowanie się prawdzie, a nie podporządkowanie sobie prawdy. Po wspólnej
drodze krzyżowej na Jasnogórskich Wałach, pielgrzymkę zakończyło nabożeństwo rozesłania w kaplicy Matki Bożej.
Z Częstochowy wyjechaliśmy umocnieni w wierze, nadziei i miłości, szczęśliwi, że mogliśmy podziękować Matce
Bożej za opiekę. (W. Z.)



Na pielgrzymim szlaku - Ogród biblijny w Myczkowcach.
W poprzednim numerze nasz pielgrzymi szlak zaprowadził nas do Matki Bożej Bieszczadzkiej. Po odwiedzeniu
Sanktuarium w Jasieniu koło Ustrzyk Dolnych warto obejrzeć znajdujący się w niedalekich Myczkowcach ogród
biblijny. To jeden z unikatowych ogrodów w Bieszczadach. Powstał przy Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
Caritas, zaraz obok Sakralnego Parku Miniatur. Już przy wejściu do ogrodu przeczytać możemy towarzyszący
zwiedzaniu cytat – „Do Pana należy wszystko, co ją napełnia”. W Myczkowcach podziwiać można ponad
100 gatunków roślin i kwiatów. Na ponad 200-metrowym pasie zwiedzających czeka Przejście przez Morze Czerwone
z sadzawką wypełnioną czerwonym grysem, Wędrówka przez Pustynię z symbolicznym przedstawieniem laski Aarona
i miedzianego węża na palu oraz Góra Synaj. Jest tu też makieta Świątyni Jerozolimskiej w skali 1:10. Przejściem
do części opowiadającej o historii z Nowego Testamentu jest niezwykły bukszpanowy żywopłot obrazujący rodowód
Jezusa. Są tu przygotowane miejsca służące biblijnej kontemplacji. Pomaga w niej nie tylko pięknie zbudowany ogród,
ale i odtwarzana w tle muzyka. Ogrody Biblijne mają obrazować miejsca związane z Jezusem. Pod względem
botanicznym i architektonicznym przypominają poszczególne miasta Ziemi Świętej. Ogród w Myczkowcach powstał
na przełomie 2009 i 2010 roku. To drugi taki obiekt w Polsce, pierwszy powstał w Proszowicach, w Ośrodku
Caritas Diecezji Kieleckiej. (D.E.)



7 darów Ducha Świętego – dar umiejętności

Dar umiejętności ofiaruje nam szczególne światło, jakim Bóg oświeca nasze ludzkie sumienie, abyśmy
wiedzieli, co jest słuszne i pożyteczne dla osiągnięcia szczęścia błogosławionych.

Na co powinniśmy mieć nadzieję? Powinniśmy żywić nadzieję, że nic
i nigdy nie udaremni planów Bożych względem nas. Od momentu Wielkiego
Piątku wiemy, że zwycięstwo Chrystusa objawia się w sposób wymykający się
wszelkim planom i kalkulacjom. Krzyż, znak hańby stał się drogą światła
i nadziei. Ale nasze spojrzenie nadziei nie zatrzymuje się na Golgocie. Znajduje
swoją pełnię w poranek Zmartwychwstania. Bez daru umiejętności nadzieja
chrześcijańska byłaby jedynie ogólną zasadą, czystą teorią. Dzięki niemu
natomiast nasza nadzieja jest zawsze żywa i jest nam dana od Pana.
Dar umiejętności nadaje formę nadziei. To właśnie dar umiejętności
aktualizuje naszą nadzieję. Nadaje jej formę. Uzdalnia nas do przewidywania
i ocenienia zdarzeń nie na podstawie jedynie ludzkich kryteriów, ale w świetle
Bożej Opatrzności. Duch Święty inspiruje nasze motywacje i karmi nasze myśli.
Ukierunkowuje nasze działania w taki sposób, abyśmy potrafili żyć, ciesząc się
z Bożych planów względem nas. Duch Święty otwiera nas zatem na ostateczne
poznanie, które nadaje sens i wartość naszej egzystencji. Rozświetla nasz ludzki horyzont obecnością
Chrystusa, „naszej nadziei”. Dzięki tej wiedzy mamy głębokie i mocne racje, aby dzień po dniu, idą w ślad
za Chrystusem angażować się w przemienianie świata, by stawał się coraz bardziej zgodny z Bożym zamysłem.
Niezaspokojona nieskończoność. Dar umiejętności nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Na progu
trzeciego tysiąclecia jedyne Duch Święty może nam pomóc znaleźć głębie codzienności. Dzisiaj, kiedy obietnice
nieograniczonej wolności zostały już do końca sprawdzone, zaczynamy na nowo rozumieć wyrażenie „smutek
tego świata”. Zakazane radości tracą swój smak w chwili, gdy przestają być zakazane. Musiały i muszą być coraz
bardziej radykalizowane, a w końcu przestają smakować, gdyż wszystkie są skończone, podczas
gdy pragnienie nieskończoności pozostaje nadal niezaspokojone. I tak niejednokrotnie na twarzach ludzi
młodych widzimy dzisiaj dziwne zgorzknienie. Najgłębszą przyczyną tego smutku jest brak wielkiej nadziei
i nieosiągalność wielkiej miłości.
Dar umiejętności oczyszcza nas z nas samych. Dar umiejętności wspiera i chroni naszą wierność Bogu.
W momentach życiowych kryzysów, owych ciasnych bram, które przychodzi nam pokonywać, Duch Święty
pomaga spojrzeć na wszystko z prostotą – „Nie jestem tak genialny, jak mi się zdawało: nie jestem lepszy
od moich przodków” ( 1Krl 19,4) – ale też z wielkim optymizmem: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”
(Łk 1, 37). Dar umiejętności oczyszcza nas z nas samych. Odkrywa przed nami nasze braki i ograniczenia, które
sprawiają, że nie jesteśmy zdolni osiągnąć tego, czego pragnie nasze serce. Duch Święty prowadzi nas do
odkrycia prawdy o nas samych. Aby człowiek, ze swymi ograniczeniami oraz aspiracjami, mógł spotkać Boga,
nie może robić sobie złudzeń na własny temat. Powinien zacząć od rozpoznania i nazwania swych myśli i uczuć.
Dopiero kiedy człowiek, prowadząc ze sobą wewnętrzny dialog, odkryje kim jest i czego pragnie, uświadomi
sobie także, jaka jest wola Boża względem niego. Dar umiejętności pozwala mu odkryć, na jaką drogę życia
powołuje go Bóg, aby stał się tym, kim jest. Pokazuje mu również w sercu, która misja odpowiada najlepiej jego
osobistemu powołaniu oraz szczególnym talentom, jakimi został obdarzony.
Modlitwa uczy i wychowuje – przygotowuje serce. Modlitwa odgrywa kluczową rolę w tej wewnętrznej
wędrówce. Ponieważ stawia nas ona w obecności Boskiego majestatu, otwiera nas również na nasza
prawdziwą tożsamość, wykreowaną przez Boga w sposób całkowicie niepowtarzalny. Dzięki modlitwie
wszystko to, czego w sobie nie dostrzegaliśmy lub co odsunęliśmy na margines, nagle się nam objawia staje
się widoczne dla innych. Zaczyna się ujawniać nasze prawdziwe jestestwo. Modlitwa ukazuje nam powołanie,
jakie mamy do zrealizowania na tym świecie. Odkrywa przed nami szczególną misję, którą otrzymaliśmy na
chrzcie, byśmy mogli realizować nasz oryginalny charyzmat. Nasza najgłębsza tożsamość może się w pełni
rozwinąć. Tylko modlitwa sprawia, że nasze najprawdziwsze ja zbiega się z naszym osobistym charyzmatem
w służbie Kościołowi. Każdy z nas jest wezwany do tego, by ukochać swoje szczególne powołanie, jakiekolwiek
by ono nie było, i przeżywać je jako formę miłości. Dar umiejętności, powiązany z darem męstwa –
pomagającym przezwyciężyć bariery strachu i przeciwności – pozwala nam pojąć, jak bardzo każdy stan życia
wiąże naszą egzystencję z Chrystusem.
Szept Ducha Świętego. Bez modlitwy wytrwanie w naszym powołaniu staje się trudne. Widać to wyraźnie
na przykładzie wielu naszych osobistych powołań: gdy nasz pierwotny zapał gaśnie i zaczynamy
się zniechęcać, to dzieje się tak zwykle dlatego, że zaniechaliśmy modlitwy w ciszy. Być może nadmiar pracy
lub nieustanne spiętrzenie obowiązków były przyczyną tego zaniedbania w modlitwie. W takim przypadku
nawet nasz szlachetny zapał w zmaganiu się z codziennymi zajęciami traci na sile i na znaczeniu. Jeśli modlitwa
schodzi dziś u wielu z nas na drugi plan, to dlatego, że niepokój i hałas współczesnego, nadmiernie aktywnego

społeczeństwa niejako zagłuszyły szept Ducha Świętego. Przerost komunikacji chce zastąpić komunię.
Modlitwa i nadzieja są ze sobą bezpośrednio związane. Ten, kto nie posiada żadnego celu wykraczającego
poza rzeczywistość ziemską, nie może się modlić. Duch Święty rozbudza w nas pragnienie wieczności, które
Bóg wyrył w naszych sercach. Dar umiejętności uzgadnia nasze uczucia z Bożymi obietnicami i kieruje je w ich
kierunku. Kształtuje naszą modlitwę i karmi ją pragnieniem Boga. Ci, którzy zaakceptują działanie darów
Ducha Świętego w swoim życiu zgodzą się nie tylko rozpoznać swoje powołanie, ale także uczynić z niego
modlitwę na usługach całego Kościoła oraz dla dobra całej ludzkości.
(www.sluzebniczki.pl)



Serdecznie dziękujemy Parafianom za dekorację i sprzątanie naszego kościoła.
W sobotę 7 lipca: Ewa STOPA, Alina KOKOCKA, Elżbieta PUZIO, Jolanta KOCUŃ, Karina STOPA,
Andżelika MAŁYSZ, Janina NOWAKOWSKA, Elżbieta ZACHODNIA, Agata LISOWSKA,
Elżbieta DIAWOŁ, Andrzej NAHACZ, Jolanta SAMBORSKA, Krystyna CHUDZIK.
W sobotę 14 lipca: Tomasz MAIK, Maria DRATH, Marta LISOWSKA, Anna ROŻAK, Adam DRATH,
Agnieszka BACZA, Dorota MICHALEWSKA.


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

Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów V i VI.
W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo
przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i Msza św.
W piątek nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Faustyny.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów VII i VIII.
W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa w najbliższą niedzielę błogosławieństwo
pojazdów. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na misje.
Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców ul. Budowlanych nry od 41 do końca.

INTENCJE MSZY ŚW. 15/07/2018 - 22/07/2018
15/07/2018 XV Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + ADAMA
Walickiego – (r. Wowianków); 11:30 - Za rejon V i VI; 16:00 - O zdrowie dla Teresy.

16/07/2018 Poniedziałek: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego – (r. Koralewiczów);
18:00 – 1. Za ++ JADWIGĘ i MICHAŁA; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (siostrzen. Lucyna).

17/07/2018 Wtorek: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego - (B. Podgórska); 18:00 –
1. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona); 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (r. z Limanowej).

18/07/2018 Środa: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego – (koleżanki córki); 18:00 –
1. Za + JANA Podgórskiego w 11 r. śmierci; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz - (z ul. Wietrznej).

19/07/2018 Czwartek: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego - (r. Koralewiczów); 18:00
– 1. Za + FRANCISZKA w 14 r. śmierci; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz - (z ul. Jana Pawła II).

20/07/2018 Piątek: 06:30 - O zdrowie i potrzebne łaski dla ks. Proboszcza – (A. Kat.);
18:00 – 1. Imieninowa Ks. Proboszcza; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (r. Krukowskich).

21/07/2018 Sobota: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego – (Diakonia Charytatywna);
18:00 – 1. Za ++ rodziców JÓZEFĘ i STANISŁAWA; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (T. R.).

22/07/2018 XVI Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + ADAMA
Walickiego – (sąsiedzi); 11:30 - Za rejon VII i VIII; 16:00 - Za dobroczyńców SMAP.

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

