W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 76 – 14 maja 2017 r. - V Niedziela Wielkanocna


Ewangelia na niedzielę (J 14, 1-12)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce
wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest
mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział.
Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście
i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz:
«Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus:
«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze
Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie
i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».
Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto
Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz,
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam
od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie
Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu
na same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę
do Ojca».
Rozważanie

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem”. Słowami dzisiejszej Ewangelii Jezus jeszcze raz uświadamia
nam, kim jest. Wyjaśnia nam relację z Ojcem. Objawia Prawdę o Bogu. Trudną do pojęcia dla
przeciętnego człowieka. Należy słowa Jezusa przyjmować z wiarą. Nie da się wielu spraw przyjąć
tylko rozumem. Potrzebna jest wiara i ufność. Potrzebne jest otwarte serce. Potrzebne jest
pragnienie przyjęcia tej prawdy, iż Jezus i Ojciec są jedno. Apostołowie dopiero tę prawdę
poznawali. My o niej słyszymy od urodzenia. A jednak trudno nam ją sobie wyobrazić i trudno
przyjąć całkowicie. Postarajmy się, mimo to, otworzyć na nią i na nowo odczytać, na nowo przyjąć,
na nowo zachwycić się. (na podst. malenkadroga.pl)



W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
we wtorek – św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski, w czwartek – wspomnienie
św. Jana I, papieża i męczennika, w sobotę – św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera.
Czytania mszalne:
Niedziela (14.05): Dz 6,1-7 Ps 33 1P 2,4-9 J 14,1-12; poniedziałek (15.05): Dz 14,5-18 Ps 115
J 14,21-26; wtorek (16.05): Ap 12,10-12a Ps 34 1Kor 1,10-13.17-18 J 17,20-26; środa (17.05): Dz 15,1-6
Ps 122 J 15,1-8; czwartek (18.05): Dz 15,7-21 Ps 96 J 15,9-11; piątek (19.05): Dz 15,22-31 Ps 57
J 15,12-17; sobota (20.05): Dz 16,1-10 Ps 100 J 15,18-21.


Przesłanie Fatimy

13 maja 1917 roku Bóg przychodzi do człowieka nie bezpośrednio, lecz przez człowieka. Maryja
jest najdoskonalszym potwierdzeniem, że Bóg daje udział człowiekowi w swoim dziele
przemienienia ziemi w swoje królestwo. Bóg wierzy w człowieka. To wielka godność ale i dramat,
bowiem człowiek jest bardzo zawodny i ciągle paraliżuje i przekreśla plany Boga. Bóg przychodzi
przez Maryję, która od pierwszego TAK wypowiedzianego w zwiastowaniu, od wyruszenia
do Elżbiety nigdy już nie zatrzyma się w drodze. Nawet z nieba będzie przychodzić i pracować

dla Boga. Ta, która żyje pełnią wiecznego szczęścia chce być z grzesznym światem. Jest najpierw
naszą Siostrą a później Matką. Jest w pełni człowiekiem, gotowym przemierzać niebo i ziemię, aby
szukać ostatniego grzesznika. Bóg przez Maryję ponawia swoje zaufanie, swoją wiarę w człowieka.
Wszystkie tajemnice fatimskie mówią jedno: dzieje świata, los ludzkości jest także w naszych
rękach. Nie ma fatalizmu, mrocznego przeznaczenia. Jest powtarzana obietnica wyrażona w trybie
warunkowym „JEŻELI”, jeżeli uwierzycie, jeżeli się nawrócicie przyszłość może się zmienić. Słowo
„jeżeli” staje się kluczem do nadziei i do przyszłości. To „jeżeli” wypowiedziane już w czasie
pierwszego objawienia, w samym środku I wojny światowej brzmiało: „Odmawiajcie różaniec”.
Zamiast fatalizmu i rozpaczy, że nic nie da się zrobić, że tak musi być, otrzymujemy do ręki
narzędzie, które może zmienić historię świata. Narzędzie jest proste i ubogie, aby żaden człowiek
nie przypisywał sobie chwały sukcesu i poczucia władzy. Niezrozumiane przez intelektualistów
i ludzi mających władzę, aby nikt nie mógł zrobić na nim kariery i zaspokoić swoich aspiracji.
To różaniec. Jan Paweł II wyraził istotę różańca w następujący sposób: „Odmawiać różaniec
to kontemplować z Maryją oblicze Jezusa”. Gdy słyszymy słowo „kontemplować” popadamy w błąd
myślenia, że to modlitwa dla mistyków, wymagająca szczególnych uzdolnień. Po prostu nie dla
nas. Prawda jest całkowicie przeciwna. Katechizm Kościoła przypomina, że jest to najprostsza
forma modlitwy. To spojrzenie wiary utkwione w Jezusie, który jest objawieniem Boga.
To modlitwa do której zdolne jest dziecko i największy grzesznik. Rozmyślanie wymaga pewnych
uzdolnień intelektualnych, pewnej kultury myślenia. Kontemplacja nie, jest jedynie zapatrzeniem
się w Boga. Jak to trafnie zauważył św. Jan Vianey: „Wpatruje się w Niego, a On wpatruje się we
mnie”. Kontemplacja różańca przynosi przede wszystkim dar pokoju. Przywraca go tam, gdzie jest
pierwsza ziemia, która go potrzebuje w SERCU człowieka. Na obliczu Jezusa, Syna Bożego,
odkrywamy pokój i pojednanie. Człowiek i Bóg jednością i cała prawda o życiu: radosna, bolesna,
chwalebna i światła. Na tym obliczu Jezusa widzimy głębie ludzkiego grzechu, ale i nieskończonego
przebaczenia, oddanie Bogu już teraz na ziemi, ale i wieczne przeznaczenie do życia w komunii
z Bogiem. (www.mbf.bielsko.pl)


Młodzież o Różańcu i Nabożeństwach Fatimskich

Wypowiedź 1: Wydaję mi się, że różaniec ma największą moc sprawczą. Matka Boża dała nam
dzięki niemu prostą drogę do nieba. W tym roku wypada setna rocznica objawień fatimskich.
Na pewno nie będzie już lepszej okazji, aby prosić Maryję o cud. Na Różaniec Fatimski chodzę od
małego. Na początku nie miałem wyjścia, bo przyprowadzała mnie mama. Później nadszedł czas
I Komunii Świętej i chodzenie na Wieczory Fatimskie było przygotowaniem do sakramentu. Moje
podejście do tych nabożeństw zmieniło się dopiero w drugiej połowie I klasy gimnazjum.
Moi rodzice nigdy nie mieli problemu z chodzeniem do kościoła. Mama chodziła bardzo często,
a tato przynajmniej dwa razy w tygodniu. Ich obecność w kościele była dla mnie czymś
oczywistym. Pewnego razu na Wieczorze Fatimskim zobaczyłem swojego wujka. Nie widziałem
go pewnie dwa lata. Wujek potrafił przyjechać 15 km do Matki Bożej, a ja nie potrafiłem się cieszyć,
że mam Matkę Bożą 300 m od domu. Od tego momentu inaczej przeżywam Nabożeństwo
Fatimskie. Maryja dała nam wielką łaskę, ale żeby ją dostrzec trzeba jej po prostu pragnąć.
Wypowiedź 2: Różaniec daje mi siłę do życia. Uważam, że dzień bez różańca jest stracony.
Nie zawsze uda mi się zmówić cały, czasem tylko 2-3 dziesiątki, ale tak z serca, czasem po prostu
zasypiam z różańcem. Pewnego razu zaspałem właśnie odmawiając różaniec. Gdy rano
się obudziłem, to różaniec leżał na nakastliku. Jakby ktoś pomógł mi się modlić, a potem odłożył
różaniec na szafkę. Moim ulubionym różańcem jest ten z I Komunii Świętej. Bywa, że spaceruję
po ogrodzie z różańcem w ręku. Poprzez modlitwę uczę się miłości do Matki Bożej wzorując się
na św. Janie Pawle II i Słudze Bożym Kardynale Stefanie Wyszyńskim. Mogę stracić wszystko,
ale mając różaniec mam to, co najcenniejsze. Kiedy jestem zniechęcony i zmęczony zmuszam
się do modlitwy i czuję jak moją rękę prowadzi Matka Boża. Uczę się mówić „fiat” jak Maryja.



Św. Andrzej Bobola
Jest naszym pragnieniem, żeby wszyscy chrześcijanie na całym świecie… a zwłaszcza
synowie polskiej ziemi… pobożnym sercem i umysłem rozważyli jego męczeństwo i jego
świętość. (Pius XII). Wykorzystajmy tegoroczne święto Andrzeja Boboli, 16 maja, do promocji
kultu Świętego wśród bliskich i znajomych. Wykorzystajmy też do uświadomienia sobie, że ze
św. Andrzejem uratujemy chrześcijańskie oblicze naszej Ojczyzny, ale jest jeden warunek; mamy
go zacząć czcić i modlić się do Boga za jego przyczyną za Ojczyznę. Starajmy się przekazać bliskim,
że Jan Paweł II uczynił go nowym patronem Polski u początku III tysiąclecia, aby wskazać Polakom
na Świętego, który powinien być dla nich wzorem życia wiary, oraz od kogo możemy spodziewać
się pomocy, gdy będzie ciężko. (www.strachocina.przemyska.pl)


Rozważając wezwania Litanii Loretańskiej

Matko dobrej rady: W życiu bywają chwile, kiedy nie wiemy, jaką podjąć decyzję. Stajemy
przed wyborami, których konsekwencji w żadnym razie nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Może
to dotyczyć naszego życiowego powołania, wyboru męża, żony, czy ilości dzieci, ale także zwykłych
codziennych spraw. Wtedy niezbędny jest w naszym życiu ktoś, kto dobrze doradzi. Maryja, która
w życiu musiała podejmować najtrudniejsze decyzje, decyzje, które zmieniały bieg historii, które
dotyczyły zbawiania świata jest właśnie kimś, kto umie bezbłędnie doradzić. Czy podejmując
decyzje życiowe, dajesz sobie czas na modlitwę, na różaniec, na zadanie pytania tej, która umie
najlepiej doradzić? Odpowiedź nie przyjdzie pewnie od razu, ale będzie to na pewno odpowiedź
dojrzała i pewna. Warto na nią poczekać.
Domie złoty: Salomon wybudował w Jerozolimie świątynię dla Boga Jahwe. Ilości złota, srebra,
innych kosztowności, których użył do budowy nie da się policzyć. Wnętrze przybytku tonęło
w złocie. Stąd właśnie wziął się tytuł, który teraz omawiamy. Dom złoty - uczyniony jako miejsce
przebywania chwały Bożej. Odnosimy ten tytuł do Maryi. Lecz jest Ona oczywiście czymś więcej.
Nie tylko przyjęła chwałę Bożą, ale stała się domem samego Boga. Salomon do budowy świątyni
użył materiałów pięknych, ale niedoskonałych. Bóg zaś stwarzając Maryję, uczynił arcydzieło
doskonałe. W Niej bowiem zamieszkać miał Jego Syn. Maryjo, najpiękniejsza świątynio Boga,
domie złoty nie ręką ludzką uczyniony, ale wszechmocą Bożą, spraw, by w nas, tak jak w Tobie,
zamieszkał Twój Syn, Jezus Chrystus. (o. Maciej Okoński OP)


Przed I Komunią Świętą

W niedzielę w dniu 21 maja tego roku 45 dzieci (27 dziewczynek i 18 chłopców) z naszej Parafii
po raz pierwszy przyjmie Komunię Świętą. Na duchowe przygotowanie składały się katecheza
szkolna oraz prowadzona przez Ks. Krzysztofa Szyndlera katecheza parafialna - uczestnictwo
w Nabożeństwie Pierwszych Sobót i comiesięczne spotkaniach formacyjnych dla dzieci
i ich rodziców. W tym poprzedzającym I Komunię tygodniu chcemy prosić wszystkich Parafian
o modlitwę w intencji dzieci a także ich rodzin. Niech będzie to także okazja do osobistego
dziękczynienia za dar Bożego Chleba, który zostaje nam proponowany przez Jezusa i ofiarowany
każdego dnia. (D.E.)


OGŁOSZENIA PARAFIALNE - V NIEDZIELA WIELKANOCNA

Rektorat
Wyższego
Seminarium
Duchownego
w
Przemyślu
zawiadamia,
że w dniu 3 czerwca 2017 (sobota) w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu o godzinie 10.00
otrzymają święcenia kapłańskie nasi diakoni, wśród których znajduje się również nasz parafianin diakon Jakub Zborowski.
W związku z tym Rektorat prosi o podanie informacji o święceniach kapłańskich naszego diakona
do wiadomości wiernych. Gdyby ktoś z wiernych wiedział o jakiejkolwiek przeszkodzie sprzeciwiającej
się udzieleniu mu święceń, jest obowiązany w sumieniu poinformować o tym Duszpasterza parafii lub
Rektorat Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu.

1. Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy do udziału w codziennej modlitwie ku czci Matki

Bożej przez śpiew litanii loretańskiej.
2. We wtorek święto św. Andrzeja Boboli – Patrona Polski.
3. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
4.
5.
6.
7.

Nabożeństwo majowe o godz. 17.30.
W piątek od godz. 16.00 spowiedź dzieci, rodziców i ich rodzin przed I Komunią św.
W przyszłą niedzielę uroczystość I Komunii św. w naszej parafii. Msza św. o godz. 11.30
w intencji dzieci klasy III i ich rodzin.
Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania
w SOBOTĘ na godz. 8.00 rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
We wtorek prosimy na spotkanie w sali parafialnej rodziców młodzieży klas trzecich gimnazjum.

INTENCJE MSZY ŚW. 14/05 - 21/05/2017
14/05/2017 V Niedziela Wielkanocna
08:00

Msze św. gregoriańskie za + BOŻENĘ;

11:30

Za rejon III i IV;

10:00 Za ++ JANINĘ i ANTONIEGO Zawadzkich

16:00 Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego

15/05/2017 Poniedziałek
06:30

1. Za Parafian; 2. Msze św. gregoriańskie za + BOŻENĘ

18:00

1. Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego; 2. Za + ZOFIĘ

16/05/2017 Wtorek
06:30

1. Msze św. greg. za + BOŻENĘ; 2. Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego

18:00

1. Msze św. greg. za + JANA Lisowskiego; 2. Za ++ ZOFIĘ Papiacką w 18 rocznicę śmierci
i + JANA w 9 rocznicę śmierci

17/05/2017 Środa
06:30

1. Msze św. greg. za + BOŻENĘ; 2. Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego

18:00

1. Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego; 2. Za ++ STANISŁAWA i ANIELĘ

18/05/2017 Czwartek
06:30

1. Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego; 2. Za + ZOFIĘ

18:00

1. Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego; 2. Za ++ ANIELĘ i JÓZEFA Mrozowicz
i + KAZIMIERZA Kanaka

19/05/2017 Piątek
06:30

1. Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego; 2. Msze św. gregoriańskie
za + JAROSŁAWA Sobolewskiego; 3. Za + STANISŁAWA Hołysza – (rodzina Wowianków)

18:00

Za + STANISŁAWA Bienia – (żona i syn Tomasz)

20/05/2017 Sobota
06:30

Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego

18:00

1. Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego; 2. Za + JÓZEFA Lewandowskiego

21/05/2017 VI Niedziela Wielkanocna
08:00

Za Parafian;

10:00 Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego

11:30

Za dzieci przystępujące do I Komunii św. oraz ich rodziców

16:00

Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego


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

