W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 74 – 30 kwietnia 2017 r. - III Niedziela Wielkanocna


Ewangelia na niedzielę (Łk 24, 13-35)
W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi,
zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali
oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali
i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy
ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał:
«Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni.
A jeden z nich, imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających
w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?»
Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym
w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć
i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim
dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były
rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy
zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety
opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze
serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć,
aby wejść do swej chwały?» I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im,
co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali,
a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się
ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce
u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im
oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy
rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili
do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili:
«Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni również opowiadali,
co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba.
Rozważanie
„Drogi nasze codziennie wiodą do Emaus”(Maciej Kononowicz). Nasze Emaus – to miejsce wymarzone, bez
cierpienia i krzyża, świat iluzji i utopii, własny raj na ziemi… Ale czy realny? Co jest moim miejscem
ucieczki, „moim Emaus”? Czym jestem rozczarowany? Przed czym uciekam? W drodze do Emaus
uczniowie są egocentryczni, zajęci sobą, własnym bólem i krzywdą, poczuciem zawodu i są przez to ślepi
– nie widzą Jezusa, który cierpliwie, delikatnie, z akceptacją i miłością włącza się w ich dialog. Uczniowie
czują, że ich „serca pałają”, napełniają się pokojem, nadzieją, miłością, dotykają Boga. Rozmawiając o życiu
duchowym, o sprawach Bożych można dotknąć nieba, poczuć wewnętrzny pokój, radość i miłość. Serca
uczniów pałają również dlatego, że Jezus pomaga im zrozumieć ich negatywne uczucia, emocje. Przyczyną
ich cierpienia, bólu i smutku jest zamknięcie w sobie, brak otwartości na słowa proroków, słowa Pisma
i Jezusa. Serca uczniów są zatwardziałe, „sklerotyczne”. Chcą mierzyć wszystko swoją miarą – chwały,
sukcesu, korzyści, hierarchii świata. Trudno im nadal zrozumieć, że miarą Boga jest najpierw cierpienie,
krzyż, a dopiero później zmartwychwstanie. Przez trzy lata życia z Jezusem tak mało się nauczyli… Jezus
uczy uczniów (i nas) odnosić historię życia do słów Pisma. W sytuacjach pytań, wątpliwości w wierze,
problemów i trudnych sytuacji życiowych warto sięgać do Pisma Świętego i wsłuchiwać się w jego słowa.
Wtedy historia życia i „wielkie problemy” ukażą się w całkowicie innym świetle. Pismo Święte pozwala
zrozumieć znaczenie bolesnych faktów w życiu Jezusa, Kościoła, wspólnoty i naszym osobistym. Co jest
przedmiotem moich codziennych rozmów? Czy rozmowy, jakie prowadzę z innymi, wnoszą w ich życie
pokój, nadzieję, miłość, pozwalają „dotknąć Boga”? Czy pozwalam, by Pismo święte było dla mnie
drogowskazem i światłem w trudnych pytaniach i wątpliwościach w wierze?. (ks. Stanisław Biel SJ)



W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika, we wtorek – św. Atanazego, biskupa i doktora
Kościoła, w środę – uroczystość Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki Polski i Archidiecezji
Przemyskiej, w czwartek – wspomnienie św. Floriana, męczennika, w piątek – święto rocznicy
poświęcenia Bazyliki Archidiecezjalnej w Przemyślu, w sobotę – święto św. Filipa i Jakuba,
apostołów.
Intencje modlitewne - maj:
Intencja ewangelizacyjna: Aby chrześcijanie w Afryce dawali profetyczne świadectwo pojednania,
sprawiedliwości i pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego.
Diecezjalna intencja różańcowa: O święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Czytania mszalne:
Niedziela (30.04): Dz 2,14.22b-28 Ps 16 1P 1,17-21 Łk 24,13-35; poniedziałek (01.05): Dz 6,8-15
Ps 119 J 6,22-29; wtorek (02.05): Dz 7,51-8,1a Ps 31 J 6,30-35; środa (03.05): Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Jdt 13 Kol 1,12-16 J 19,25-27; czwartek (04.05): Dz 8,26-40 Ps 66 J 6,44-51; piątek (06.05): Dz 9,1-20
Ps 117 J 6,52-59; sobota (07.05): 1Kor 15,1-8 Ps 19 J 14,6-14.


Uroczystość św. Józefa Rzemieślnika

Dzień św. Józefa Rzemieślnika jest dla chrześcijan okazją, by zastanowić się nad tym, jaką wartość ma
dla nich praca. Tym, którzy ją mają, przykład św. Józefa przypomina, jak istotne jest jej poważne
traktowanie, poszanowanie, wyrażające się w uczciwości, solidnym i rzetelnym wykonywaniu
powierzonych sobie zadań. Pracodawcom św. Józef wskazuje, że nie są oni nigdy wolni od obowiązku
liczenia się przede wszystkim z dobrem człowieka, nie mogą lekceważyć obowiązku sprawiedliwego ich
wynagradzania, pamiętając, że od pracy zależy nierzadko byt całych rodzin. Z kolei dla przeżywających
cierpienie bezrobocia Opiekun Pana Jezusa powinien stać się wzorem bezgranicznego zawierzenia Panu
Bogu nawet w najtrudniejszych chwilach życia.


Maryja – Królowa Polski

3 maja Kościół katolicki w Polsce obchodzi uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r.,
ślubów króla Jana Kazimierza - powierzenia królestwa opiece Matki Bożej, a także do uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. 3 maja 1966 r. na Jasnej Górze prymas Wyszyński zawierzył Polskę Matce Bożej.
Papież Franciszek tak wspominał swoją wizytę w jasnogórskim sanktuarium: Przed obrazem Matki
Boskiej otrzymałem dar spojrzenia Matki, która jest przede wszystkim Matką narodu polskiego, tego
szlachetnego narodu, który wiele wycierpiał, a który dzięki mocy wiary i Jej macierzyńskiej ręki zawsze
podnosił się na nowo.


Cała Polska czyta… Pismo Święte

III Niedziela Wielkanocna od 2009r. rozpoczyna Tydzień Biblijny. Ma on ona celu szczególniejszą
refleksję nad Pismem Świętym. Dodatkową inicjatywą, która zaproponowano w tym roku jest Narodowy
Dzień Czytania Pisma Świętego. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym
fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Hasło wydarzenia
brzmi: "Weź i czytaj!". Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy
chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznaczają organizatorzy, rozwój życia w łasce
chrztu świętego. Pragniemy podzielić się świadectwem jednego z naszych parafian. Chcielibyśmy każdego
zachęcić do systematycznego czytania Pisma Świętego, nie tylko w czasie Tygodnia Biblijnego. Wszak
„Wszelkie Pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do
kształcenia w sprawiedliwości - aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu”.
(2Tm 3,16-17)

Moje spotkania z Biblią

Pamiętam, że w szkole podstawowej przeczytałem kilka fragmentów z książki Romana Brandstaettera
"Krąg Biblijny" na temat umiłowania Pisma Świętego i tego, jak może ono kształtować życie wierzącego
człowieka. To była dla mnie pierwsza zachęta by czytać i poznawać Biblię, która nie jest jedynie zbiorem
liter i pobożnych opowieści, ale jest Księgą Życia, która pozwala zbliżać się do Boga i bliźnich. W swoim

życiu bywały lata, kiedy nie rozstawałem się z Pismem Świętym i towarzyszyło mi on w szkole i w pracy,
były też okresy, kiedy rzadko sięgałem po nie i jedynie słuchałem czytań mszalnych w kościele. Jest jednak
nieustannie dla mnie ważne i staram się wracać do niego regularnie pomimo obowiązków czy różnych
trudności życia codziennego. Gdy myślę o tym, kiedy spotkania z Biblią przynosiły w moim życiu
największe owoce i prowadziły do pogłębienia wiary oraz służby dla innych, dostrzegam, że było to wtedy,
kiedy czytałem Pismo Święte systematycznie i we wspólnocie z innymi ludźmi. Kiedy sięgam po Biblię
kilka razy w tygodniu i rezerwuję specjalny czas na czytanie, mogę dokładnie rozważać przeczytane słowa
i spotykać się z Bogiem na modlitwie. Bardzo pomaga mi także czytanie z innymi, kiedy mam możliwość
rozmowy i dzielenia się, tym co przeczytałem, co pozwala nam wspólnie odkrywać wielkie bogactwo
i głębię w Słowie Bożym. Moją ulubioną księgą jest Księga Psalmów. Znajduję w niej inspirację do modlitwy
w każdym położeniu, zarówno w radości jak i w smutku. Jest w niej wiele tekstów, którymi mogę
dziękować Bogu i Go wielbić, ale są także fragmenty, które mogę z całym przekonaniem wypowiedzieć w
smutku, rozczarowaniu, żalu i zwątpieniu. Jestem przekonany, że Pismo Święte czytane z wiarą prowadzi
do lepszego poznania i pogłębienia relacji z Bogiem, którego działanie wypełnia każdą stronę Biblii. (P.K.)


Poświęcenie sztandaru ZSOZiR im. A. Mickiewicza w Radymnie

W czwartek 28 kwietnia br. Zespół Szkół Ogólnokształcących Zawodowych i Rolniczych im. Adama
Mickiewicza w Radymnie przeżywał szczególną uroczystość - poświęcenie i przekazania społeczności
szkolnej nowego sztandaru ufundowanego przez Radę Rodziców. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta
sprawowana w naszym kościele przez ks. Dziekana Czesława Jaworskiego. W wygłoszonej homilii,
ks. Prałat zwrócił szczególną uwagę na wartości wypisane na nowo poświęconym sztandarze: BÓG HONOR
OJCZYZNA NAUKA. Zachęcał uczniów jak i nauczycieli do wierności tym hasłom i zobowiązaniom.
Kościelną uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych z okolicznych Szkół. Po zakończonej
Eucharystii, wszyscy zaproszeni goście udali się do budynku ZSOZiR w Radymnie na dalszy
ciąg uroczystości. W hali sportowej po oficjalnych powitaniach zaproszonych gości, nastąpiło wbicie
gwoździ do tablicy pamiątkowej przygotowanej na tę okoliczność. Wszystko zakończyła część artystyczna
przygotowana i poprowadzona przez uczniów. Wyrażając radość z poświęcenia i przekazania nowego
sztandaru życzymy nauczycielom, pracownikom i uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie wielu sukcesów, szczególnie tego,
o co prosił w homilii ks. Proboszcz, wierności wypisanym na sztandarze wartościom: BÓG
HONOR OJCZYZNA NAUKA. (ks. Jakub)



Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W sobotę 15 kwietnia: Marta KRUK, Leokadia BEMBENEK, Patrycja BEMBENEK, Barbara PELC,
Maria ZBOROWSKA, Marta i Jerzy LUFT, Katarzyna i Zdzisław KONIUCH, Monika PAWLISZKO,
Joanna ZYGMUNT, Paulina i Michał STAROMIEJSCY, Grażyna WOJTOWICZ, Artur NASIEWICZ,
Jolanta i Miłosz SKOTNI, Ryszard GRENDUS.
W sobotę 22 kwietnia: Małgorzata SŁOMA, Justyna KOLANEK, Anna LESZCZYŃSKA, Marta SKOWRONEK,
Agnieszka OLSZAŃSKA, Tadeusz SZYMAŃSKI, Ryszard KILAR, Cecylia SZELA, Marta ŁAMASZ.
W sobotę 29 kwietnia: Barbara i Julia GAŁĘZA, Stanisława MAJCHER, Barbara CZAJKA, Barbara WANIO,
Ewa JURYSTA, Jacek HALWA, Katarzyna JACEK.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1.

2.
3.

4.
5.

Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Zachęcamy parafian do codziennej lektury Pisma Świętego
i włączenie się w Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego.
W poniedziałek rozpoczynamy nabożeństwa majowe.
We środę, uroczystość NMP Królowej Polski. Msze święte tak jak w niedzielę – o godz. 8.00, 10.00, 11.30
i 16.00. O godz. 15.30 nabożeństwo majowe. W kościele Świętego Wawrzyńca o godz. 17.00 Msza św.
w intencji Ojczyzny, a po niej uroczystość pod Pomnikiem.
W Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski odpust parafialny w Ostrowie i Wacławicach.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
Nabożeństwo majowe o godz. 17.30.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

12.

Zapraszamy wszystkich parafian w czwartki i piątki na cotygodniowe nabożeństwa ku czci
św. Jana Pawła II i św. Faustyny połączone z nabożeństwem majowym.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Wyjazd do chorych w piątek o godz. 8.00.
W piątek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu.
W sobotę zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP szczególnie rodziny dzieci
przygotowujących się do I Komunii św.
Za tydzień wypada Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpocznie Tydzień Modlitw o powołania do służby
w Kościele. Zmiany tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę na nabożeństwie majowym o godz. 15.30.
Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00
mieszkańców ul. Tysiąclecia.
Dzisiaj młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie kwestuje
pod kościołami. Zebrane ofiary przeznaczone będą na potrzeby Hospicjum im. Św. Jana Pawła II
w Jarosławiu, którego inicjatorem jest znany nam ks. dr Franciszek Rząsa. Ofiarodawcy otrzymają jako
pamiątkę złożonej ofiary żółtą żonkilę.

INTENCJE MSZY ŚW. 30/04 - 07/05/2017
30/04/2017 III Niedziela Wielkanocna
08:00

Za Parafian;

10:00 Za + JANA w 4 rocznicę śmierci

11:30

Za + JÓZEFA Mendelę w 12 rocznicę śmierci; 16:00 Msze św. gregoriańskie za + BOŻENĘ

01/05/2017 Poniedziałek
06:30

1. O dary Ducha Świętego podczas egzaminu maturalnego; 2. Msze św. greg. za + BOŻENĘ

18:00

1. Za ++ IRENĘ i MIECZYSŁAWA Madaj; 2. Za + MARIĘ Loret – (rodzina Lisowskich)

02/05/2017 Wtorek
06:30

1. O wytrwanie w postanowieniu; 2. Msze św. gregoriańskie za + BOŻENĘ

18:00

1. Dziękczynna za 30 lat małżeństwa LUCYNY i WŁADYSŁAWA z prośbą o Boże bł. na dalsze
lata; 2. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla ks. KRZYSZTOFA

03/05/2017 Środa
08:00

Msze św. gregoriańskie za + BOŻENĘ;

10:00 Za + MARIĘ Wowianka

11:30

Za ++ ZOFIĘ i MACIEJA;

16:00 Za + MARIĘ w 8 rocznicę śmierci

04/05/2017 Czwartek
06:30

1. Msze św. gregoriańskie za + BOŻENĘ; 2. Za + MATEUSZA Mila

18:00

1. Za ++ ANNĘ, KAZIMIERZA, MARIĘ i RODZICÓW; 2. Za ++ JÓZEFA, MARIĘ, HELENĘ i JANINĘ

05/05/2017 Piątek
06:30

1. Msze św. gregoriańskie za + BOŻENĘ; 2. Za ++ JÓZEFĘ i KAROLA oraz ich RODZICÓW;
3. Za + TADEUSZA

18:00

Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego

06/05/2017 Sobota
06:30

Msze św. gregoriańskie za + BOŻENĘ

18:00

1. Za ++ JÓZEFA Ptasznika w 5 rocznicę śmierci oraz ANNĘ; 2. Za + STANISŁAWA Bienia –
(córka z rodziną); 3. Za + STANISŁAWA Bienia – (syn z rodziną)

07/05/2017 IV Niedziela Wielkanocna
08:00

Za Parafian;

10:00 O zdrowie dla ANNY

11:30

Za rejon I i II;

16:00 Msze św. gregoriańskie za + BOŻENĘ


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

