W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 138 – 22 lipca 2018 r. – XVI Niedziela Zwykła


Ewangelia na niedzielę (Mk 6, 30-34)
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali
i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie
i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło,
że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią
na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło
to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające
pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Rozważanie:
W dzisiejszej Ewangelii Jezus przeżywa radość na widok Apostołów powracających z udanej misji
ewangelizacyjnej. Uzdrawiali chorych, wyrzucali złe duchy, doprowadzili wielu do nawrócenia. Po tych
wszystkich intensywnych przeżyciach Jezus rozsądnie postanawia udać się z Apostołami na miejsce ustronne,
aby trochę odpocząć (Mk 6,31). Gdy jednak okazuje się, że podąża za nimi tłum ludzi, Jezus zmienia swoje plany
i zaczyna ich nauczać. W tym momencie współczucie bierze w Nim górę nad rozsądkiem. Pod natchnieniem
Ducha Świętego podporządkowuje potrzeby swoje i uczniów potrzebom otaczających Go ludzi. Nie tylko sam
Jezus dostrzega bolączki i zagubienie zgromadzonych ludzi. Widzą to także Apostołowie. Oni również gotowi
są poświęcić swój odpoczynek. W końcu, po wielogodzinnym nauczaniu, Jezus poleca im dać ludziom jeść
(Mk 6,37). Jezus chce, abyśmy byli praktyczni, rozsądni i wprowadzali w swoje życie porządek. Chce, abyśmy
stawiali sobie cele, a następnie je realizowali. Bywają jednak takie sytuacje, kiedy dla większego dobra trzeba
zrezygnować ze swoich planów. Uczmy się rozpoznawać Boże natchnienia, tak aby praktyczne myślenie nie
zabiło w nas spontaniczności i współczucia. Może poczujesz przynaglenie, aby po Mszy świętej lub w sklepie,
gdzie robisz codzienne zakupy, zatrzymać się na chwilę i porozmawiać ze spotkaną osobą. Może poczujesz,
że Bóg chce, abyś przytuliła męża czy dziecko albo odłożyła na kilka minut to, co robisz, aby poczytać Pismo
Święte. Kiedy przychodzi takie natchnienie, idź za nim. Skutki mogą okazać się zaskakujące.
„Jezu, naucz mnie otwierać się na natchnienia Twego Ducha. Nie chcę, aby moje plany przeszkadzały
mi w słuchaniu Twego głosu i w pełnieniu Twojej woli. Panie, pomóż mi z Tobą współpracować." (D.E.)



Z okazji Imienin

Księdzu Krzysztofowi i Księdzu Jakubowi, składamy
serdeczne życzenia - niech Wasza praca przynosi obfite
owoce i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.
Życzymy dużo zdrowia, pogody ducha, radości każdego
dnia oraz wielu życzliwych serc ludzkich, które zawsze
będą wspierać modlitwą. Szczęść Boże!
Ksiądz Proboszcz, Ksiądz Wikariusz i Parafianie

W liturgii obchodzimy: w poniedziałek – święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, patronki Europy;
we wtorek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy; w środę – święto św. Jakuba Apostoła oraz św. Krzysztofa,
męczennika; w czwartek – wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny; w sobotę
– św. Sarbeliusza Makhlufa, prezbitera.



Liturgia słowa:
Niedziela (22.07):Jr 23,1-6Ps 23Ef 2,13-18Mk 6,30-34;poniedziałek (23.07):Ga 2,19-20Ps 16 J 15,1-8;
wtorek (24.07):Mi 7,14-15.18-20Ps 85Mt 12,46-50; środa (25.07): 2Kor 4,7-15Ps 116BMt 20,20-28;
czwartek (26.07): Syr 44,1.10-15Ps 132Mt 13,16-17; piątek (27.07): Jr 3,14-17Jr 31Mt 13,18-23;
sobota (28.07): Jr 7,1-1Ps 84Mt 13,24-30.



„Akcja św. Krzysztof” – MIVA Polska zachęca do wspierania misjonarzy
„Z mocą Ducha Świętego niesiemy Chrystusa” - to hasło XIX Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa.
Rozpoczyna się on dzisiaj, 22 lipca, i trwać będzie do 29 lipca. Okresowi temu towarzyszy misyjna „Akcja
św. Krzysztof”. Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska podkreśla, że akcja ta jest apelem do kierowców,
żeby podziękować za szczęśliwe przejechane kilometry i jako dziękczynienie podarować swój grosz na pojazdy
misyjne. – Ta akcja to też modlitwa za kierowców, błogosławieństwo pojazdów i apel o bezpieczne podróże –
mówi. MIVA Polska stworzyła „Dekalog Kierowcy”, który jest propozycją do wdrążania przykazań Bożych
w ruchu drogowym przez kierujących pojazdami. Prowadzący pojazd ma być chrześcijaninem także na drodze,
nie tylko w kościele, w domu czy też w miejscu pracy. Ma pokazywać to w swoim sposobie prowadzenia pojazdu
i odnoszenia się do innych użytkowników drogi – tłumaczy ks. Kraśnicki.
1 grosz za 1 szczęśliwie przejechany kilometr to nie tylko symbol. Bardzo wielu kierowców w Polsce patrzy
na licznik i liczbę kilometrów przejechanych w miesiącu, inni w ciągu pół roku, czy roku i wpłacają swoją
pomoc na misyjne pojazdy. Czynią to w duchu solidarności z misjonarzami, którzy pracują w różnych miejscach
na świecie, w których nie ma rozwiniętego transportu – podkreśla dyrektor MIVA Polska.
„Okażmy Panu Bogu wdzięczność za wszystkie przebyte podróże i szczęśliwie przejechane kilometry, za Bożą
opiekę podczas każdej podróży. Niech nasza troska o bezpieczeństwo w podróżach i na drogach rodzi
wdzięczność, która służy głoszeniu Ewangelii Chrystusa na krańcach świata.” – napisał w komunikacie
na XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa bp Jerzy Mazur, Przewodniczący KEP ds. Misji.
W zeszłym roku w ramach „Akcji św. Krzysztof” udało się zebrać prawie 2 mln 800 tys. złotych. Za te pieniądze
zostało kupionych 48 samochodów terenowych i osobowych, 2 busy, ambulans, traktor, 39 motocykli
i motorowerów, 470 rowerów dla katechistów, 2 silniki do łodzi i 2 łodzie motorowe, motolotnię oraz 30
wózków dla niepełnosprawnych, które trafiły do misjonarzy w prawie 30 krajach, głównie w Afryce i Ameryce
Południowej.
(D.E.)


O Świętych Annie i Joachimie, rodzicach Najświętszej Maryi Panny
Święci Anna i Joachim, obydwoje z rodu królewskiego, są czczeni przez Kościół jako rodzice Najświętszej
Maryi Panny, która prawdopodobnie była ich jedynym dzieckiem. O rodzicach Maryi nic pewnego nie wiemy
a na pewno istnieli, dlatego zasługują na cześć, choćby ich imiona były tylko umowne. Ich imiona znamy
z apokryfów. Ewangelie bowiem milczą zupełnie na temat rodziców Maryi.
Św. Anna jest o wiele bardziej znana w Kościele i popularna wśród wiernych niż jej małżonek św. Joachim.
Jako matka Najświętszej Maryi Panny doznawała czci szczególnej. Czczono ją od wczesnego okresu
chrześcijaństwa. Poświęcono jej liczne kościoły. Ojcowie Kościoła, wiele mówili o jej świętości i przywilejach.
Przedstawia się ją często, jak uczy swoja małą córeczkę czytać Pismo św. Jest patronką matek chrześcijańskich.
Kult św. Joachima rozwijał się w miarę kultu Matki Bożej. Św. Joachim podobnie jak św. Anna mieli rozstać
się z Maryją na zawsze, kiedy ta była jeszcze dzieckiem. Tradycja oparta na bardzo starych świadectwach podaje,
że św. Joachim i Anna w podeszłym wieku przybyli do Galilei i osiedlili się w Jerozolimie. Tam urodziła
się i wychowała Matka Boga; tam również oni umarli i zostali pochowani. Na miejscu ich domu
w Jerozolimie św. Helena wybudowała w IV wieku kościół. Święto rodziców Najświętszej Maryi Panny
obchodzono najpierw na Wschodzie, osobno św. Joachima i osobno św. Anny albo w jednym dniu. Papież
Grzegorz XIII wyznaczył na obchód dorocznej pamiątki rodziców Maryi 26 lipca, zaś papież św. Pius X
w 1911 r. wyznaczył osobny dzień dla święta św. Joachima na 16 sierpnia. Najnowsza reforma kalendarza
liturgicznego Kościoła łacińskiego ponownie złączyła wspomnienie św. Joachima i św. Anny w dniu 26 lipca
jako obowiązkowe.
Oddając im cześć, polecajmy się ich wstawiennictwu: Panie, Boże naszych ojców, dzięki św. Joachimowi
i Annie dałeś nam Matkę Twojego Wcielonego Syna. Niech ich modlitwy pomogą nam otrzymać zbawienie,
które obiecałeś Twemu ludowi. Prosimy o to, przez Chrystusa Pana naszego. Amen
Wspomnienie św. Joachima i Anny jest dniem wdzięczności dla rodziców, ludzi starszych i emerytów. Jest
również dniem modlitwy za rodziców i dziadków.
(D.E.)

W trosce o odpoczynek
Jednym z najprostszych sprawdzianów prawdziwej miłości jest troska o odpoczynek osoby kochanej. Jak długo
mąż dostrzega zmęczenie żony, jak długo interesuje się jej samopoczuciem, tak długo autentycznie kocha.
Z chwilą gdy zabraknie zainteresowania jej zmęczeniem, mamy znak niezawodny, że jego miłość obumiera.
Rzecz jasna nie chodzi tu jedynie o pytanie: „jak się czujesz?”, choć i ono jest ważne. Ten, kto kocha, intuicyjnie
wyczuwa, na jakim zapasie sił podejmuje trud dnia lub kończy go osoba kochana. Istota zaś tego zainteresowania
polega na tym, że natychmiast spieszy z pomocą i gotów jest organizować godziny wytchnienia. Bywa, że trzeba
to czynić kosztem własnego czasu, własnych sił, ale zawsze jest to czyn radosny, czyn prawdziwej miłości.
Umiejętność odpoczywania i organizowania odpoczynku dla innych stanowi istotny element miłości bliźniego.
Zmęczenie rzutuje bezpośrednio na odniesienie do innych. Znacznie łatwiej zachować spokój w sytuacjach
trudnych, gdy człowiek dysponuje świeżymi siłami, niż wówczas gdy pada ze zmęczenia. To prawdziwa miłość
wzywa do troski o własny odpoczynek, byśmy mogli być dla ludzi dobrzy, i troski o ich odpoczynek, by oni
mogli być dobrzy dla innych. Nie chodzi tu o wielkie wyjazdy na wczasy, które często są utrudnieniem a nie
odpoczynkiem. Chodzi o godziny snu, o kilkugodzinny spacer, o relaks, który pomaga w odnalezieniu siebie
i spojrzeniu na całość aktualnych zadań z pewnej perspektywy. Jezus ujął to wspaniale używając w swym
wezwaniu słowa „nieco” — „odpocznijcie nieco”. Czasem wystarczy godzina wytchnienia, by na zmęczonej
twarzy pojawił się znów uśmiech. Najgroźniejszym przeciwnikiem odpoczynku we współczesnym świecie jest
przeliczanie godzin oddechu na pieniądze, jakie w tym czasie można zarobić. Jest to spojrzenie bardzo
krótkowzroczne. Mądry odpoczynek ma wielki wpływ nie tylko na odniesienie do innych ludzi, lecz również na
wydajność pracy. Opłaca się zatem zarówno z punktu widzenia dobrej atmosfery między ludźmi, jak i z punktu
widzenia ekonomicznego. Warto się o tym przekonać.
Aby refleksja nad wypoczynkiem nie była tylko słowem, spróbujmy w najbliższych dniach, dla swoich bliskich,
zorganizować chwilę odpoczynku. Niech to będzie ta forma oddechu, którą oni sami najbardziej lubią.
(Ks. E. Staniek)


Coś dla ducha, coś dla ciała…

Szczęśliwi, czyli błogosławieni
o „Szczęśliwi, którzy potrafią śmiać się z samych siebie – będą mieli radość i zabawę przez
całe życie.”
o „Szczęśliwi, którzy odróżniają kretowiska od góry – będą widzieli sprawy we właściwych
proporcjach.”
o „Szczęśliwi, którzy odróżniają to, czego ja chcę od tego, czego mnie się chce – znajdą łatwo
właściwą drogę w życiu.”
o „Szczęśliwi, którzy odróżniają kochanie kogoś od kochania się w kimś – znajdą prawdziwą
miłość i unikną błędów własnych i zadawania bólu innym.”
o „Szczęśliwi, którzy wielce cenią małe rzeczy dobre, a nie martwią się małymi rzeczami
niedobrymi – znajdą pokój serca i pokój z ludźmi.”
o „Szczęśliwi, którzy nie muszą, za to niejednego świadomie chcą – zaznają prawdziwej wolności.”
o „Szczęśliwi, którzy nie muszą mieć tego czy tamtego, a to i tamto chętnie odstąpią – zaznają
smaku większych wartości.”
o „Szczęśliwi, którzy pomyślą zanim zrobią i pomodlą się zanim pomyślą – unikną wielu
przykrości i nieporozumień.”
o „Szczęśliwi, którzy umieją używać kija nie do bicia w ciemność, ale do zapalenia go ogniem,
by świecił i ogrzewał – wiele dobra uczynią w życiu.”
o „Szczęśliwi, którzy potrafi ą się uśmiechać nawet wtedy, gdy jest trudno i gdy ktoś ich drażni
– wiele radości rozsiewają wokół siebie.”
o „Szczęśliwi, którzy nie stawiają nade wszystko wyników, ale wiedzą, że chodzi przede wszystkim
o dobrą wolę i starania – znajdą miłość Bożą i pokój serca.”
o „Szczęśliwi, którzy zrozumieli, że drabina nauki nie dosięga Nieba i że Wiara jest rozumna,
choć nie rozumowa – zobaczą nieskończone horyzonty Boże i doznają radości tęsknoty
za Pełnią.”
(D.E.)




W lipcu przez sakrament Chrztu św. zostały włączone do wspólnoty Kościoła
i obdarzone przez dobrego Boga łaską wiary: Urszula Anastazja PIWOWAR,
Noemi Małgorzata KORALEWICZ, Zuzanna KLACZKOWSKA, Michalina OLCHOWY,
Karolina KRUPA, Liliana GĄSKA. Modlimy się dla tych dzieci o łaskę wierności
Jezusowi, a dla Rodziców i Chrzestnych o wypełnienie przyrzeczeń składanych
przy Chrzcie świętym.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa dzisiaj po każdej Mszy św. błogosławieństwo
pojazdów. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na misje.
Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów VII i VIII.
W poniedziałek święto św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy
We środę święto św. Jakuba i św. Krzysztofa. Polecamy naszych Księży
Krzysztofa i Jakuba modlitwie parafian.
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.
Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców ul. Zielonej.
30 lipca, w poniedziałek XIV Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu w Sanktuarium
św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym.
Z naszej parafii wyjazd o godz. 13.00 z parkingu przy kościele. Zapisy u P. Marii Siara.

INTENCJE MSZY ŚW. 22/07/2018 - 29/07/2018
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.
23/07/2018 Poniedziałek: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego – (sąsiedzi); 18:00 –
1. O Boże błog. i opiekę MB dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych
z róży św. Weroniki; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (Technikum Rolnicze).
24/07/2018 Wtorek: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego – (ŚDS); 18:00 – 1. Za +
KRZYSZTOFA Pacławskiego; 2 Za + JANINĘ Szczechowicz – (Technikum Rolnicze).
25/07/2018 Środa: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego – ("Przyjazny Dom"); 18:00 –
1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski Ducha Świętego dla Ks. Krzysztofa
i Ks. Jakuba w dniu ich imienin; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (brat Edward).
26/07/2018 Czwartek: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego – (Dom Parafialny);
18:00 – 1. Za + ANNĘ; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (Monika z rodziną).
27/07/2018 Piątek: 06:30 - Za + ADAMA Walickiego – (Dom Parafialny);
18:00 – 1. Za + ANETĘ Bereźnicką; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (r. Bulanda).
28/07/2018 Sobota: 06:30 - Za + STANISŁAWA; 18:00 - Za ++ ANNĘ i JÓZEFA
Zdobylak.

29/07/2018 XVII Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - Za + ADAMA
Walickiego – (róża Marii Kuchta); 11:30 - O zdrowie i Boże błog. dla Anny, Hanny
i Krzysztofa; 16:00 - W int. Panu Bogu wiadomej.

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

