W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 78 – 28 maja 2017 r. - VII Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego


Ewangelia na niedzielę (Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił.
A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus
podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam
przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Rozważanie

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus zgromadził uczniów na jednym ze wzgórz Galilei. Tutaj Jezus rozpoczął
swoją działalność publiczną i stąd po zmartwychwstaniu rozesłał uczniów na misje. Nie wszyscy zebrani
w Galilei Apostołowie uwierzyli Jezusowi. Niektórzy wątpili. Chociaż Jezus był z nimi, obok nich i mogli Go
dotykać… Wcześniej w Wieczerniku Jezus "wyrzucał im brak wiary i upór, że nie uwierzyli tym, którzy
widzieli Go zmartwychwstałego" (Mk 16, 14). Użyte przez Marka terminy: niedowiarstwo (gr. apistia)
i zatwardziałość serca (gr. sklerokardia) są mocnymi określeniami w stosunku do uczniów, którzy zostali
wychowani do wiary przez Jezusa. Mimo to Jezus akceptuje ich jakimi są; także z ich wątpliwościami
w wierze i posyła w świat z Dobrą Nowiną. Wątpliwości są czymś "naturalnym" w życiu każdego człowieka.
Co więcej, mogą być zbawienne dla dojrzewania wiary. One wyzwalają nowe poszukiwania i prowadzą
do nawrócenia. Bez nich może pojawić się rutyna i religijne przyzwyczajenia, które są zabójcze dla żywej
wiary. Zmartwychwstały Jezus wysyła uczniów by chrzcili w imię Trójcy Świętej i uczyli Jego przykazań,
a sam powiedział, że najważniejsze z nich to przykazania miłości. Miłość chrześcijańska powinna być
wzorowana na Jezusie. Jezus nas umiłował miłością nieskończoną, miłością, jaka jest między Trójcą
Boskich Osób. Ojciec kocha swego Jednorodzonego Syna odwieczną, absolutną, nieskończoną miłością.
Głębia tej miłości jest nieogarnionym Duchem. Miłość wymaga do swego istnienia drugiej osoby; zakłada
wzajemność. Bez wzajemności staje się egoizmem lub narcyzmem. Co stanowi "moją Galileę", w której
szczególnie doświadczam bliskości Jezusa? Czy towarzyszą mi wątpliwości w wierze? Jak sobie z nimi
radzę? Czy moja wiara jest wciąż żywa i świeża? Czy wkradła się do niej rutyna i przyzwyczajenie? Czym
jest dla mnie tajemnica Trójcy Świętej? Jak realizuję w praktyce przykazanie miłości? Kogo jest
mi najtrudniej kochać? (ks. Stanisław Biel SJ)



W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, we wtorek – św. Jana Sarkandra,
prezbitera i męczennika oraz św. Zdzisławy, w środę – święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny,
we czwartek – wspomnienie św. Justyna, męczennika, w piątek –wspomnienie św. Marcelina i Piotra,
męczenników, w sobotę – św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników.
Czytania mszalne:
Niedziela (28.05): Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 1,17-23 Mt 28,16-20; poniedziałek (29.05): Dz 19,1-8 Ps 68
J 16,29-33; wtorek (30.05): Dz 20,17-27 Ps 68 J 17,1-11a; środa (31.05): So 3,14-18 albo Rz 12,9-16b
Ps: Iz 12 Łk 1,39-56; czwartek (01.06): Dz 22,30;23,6-11 Ps 16 J 17,20-26; piątek (02.06): Dz 25,13-21
Ps 103 J 21,15-19; sobota (03.06): Dz 28,16-20.30-31 Ps 11 J 21,20-25.


Wniebowstąpienie Pańskie

Wniebowstąpienie Pańskie jest uroczystością obchodzoną obecnie 40. dnia po Wielkanocy lub
w niedzielę przypadającą po 40 dniu. W Polsce od 2004 r. na mocy postanowienia Konferencji
Episkopatu Polski obchodzi się Wniebowstąpienie Pańskie w niedzielę przed uroczystością Zielonych
Świąt. Istotą tej uroczystości jest odejście Chrystusa do Ojca, udział Chrystusowego człowieczeństwa

w pełnej chwale Boga Ojca. Z Wniebowstąpieniem Pańskim łączą się tzw. Dni Krzyżowe obchodzone
w poniedziałek, wtorek i środę przed tą uroczystością. Są to dni błagalnej modlitwy o urodzaje
i zachowanie od klęsk żywiołowych. Dni między Wniebowstąpieniem Pańskim a Zielonymi Świętami
są czasem modlitwy o dar Ducha Świętego. Dlatego od piątku przed obecnym Wniebowstąpieniem
Pańskim odprawiamy Nowennę do Ducha Świętego poleconą Kościołowi przez papieża Leona XIII
w roku 1895 i 1897. (D.E.)


Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

W tym dniu wspominamy spotkanie Mesjasza z tym, który miał przygotować dla Niego drogi, oraz
spotkanie ich matek. Dlaczego Maryja zdecydowała się odwiedzić Elżbietę po zwiastowaniu? I uczyniła
to z pośpiechem – podkreśla św. Łukasz Ewangelista. Ponieważ Maryja chciała się podzielić
tą cudowną informacją z kimś, kto będzie w stanie ją zrozumieć, kto doświadczył czegoś podobnego,
wielkich dzieł, które zdziałał Wszechmogący. Maryja poszła z pośpiechem, ponieważ nie mogła
zwlekać z niesieniem Chrystusa innym. Iść z pośpiechem, nieść Chrystusa z pośpiechem jest
powołaniem nie tylko Maryi, kapłanów czy sióstr zakonnych. Nieść Chrystusa to obowiązek każdego
chrześcijanina. Obowiązkiem każdego z nas jest zanosić Chrystusa szczególnie tym, którzy z różnych
powodów nie mogą sami przyjść do Niego albo dawno zagubili się na drogach swojego życia. Weź dziś
Chrystusa do swojego serca i nieś Go tym, którzy sami do Niego nie mogą albo nie chcą przyjść. Żeby
twoja droga przez „góry” twojego życia, przez „góry” współczesnego świata, była nie tylko bezpieczna,
ale także i owocna, nie zapominaj o jednym – nieś Chrystusa, a nie samego siebie. A tylko wtedy razem
z Maryją zaśpiewasz wielki hymn uwielbienia: Wielkie rzeczy uczynił Mi Wszechmocny. Chrystus
przychodzi do Ciebie w swoim słowie w Najświętszym Sakramencie, abyś przyjął Go do swojego serca
i zaniósł innym, abyś przygotował dla Niego drogę. (www.slowo.redemptor.pl)


Biały Tydzień i Rocznica I Komunii Świętej

Biały tydzień w naturalny sposób przedłuża świętowanie
I Komunii Świętej. W naszej parafii każdy dzień tego tygodnia
ma swój specjalny charakter. W poniedziałek dzieci miały
okazję podziękować swoim rodzicom za dar życia
i ofiarowywaną codziennie miłość. Był to dzień ogromnych
wzruszeń dla wszystkich rodziców. Wtorek był dniem,
w którym dzieci odnowiły przyrzeczenia chrzcielne, te same,
które kiedyś w ich imieniu wypowiedzieli rodzice i chrzestni.
Kolejny dzień to pielgrzymka do Sanktuarium Męki Pańskiej
i Matki Bożej Kalwaryjskiej w Kalwarii Pacławskiej. Przed
cudownym obrazem odprawiona była z ich udziałem Msza
Święta. Ojcowie franciszkanie opowiedzieli dzieciom o historii
sanktuarium. Dzieci odwiedziły też Ośrodek „Caritas” w Myczkowcach, gdzie zwiedziły ogród biblijny
i poznawały przyrodę Bieszczadów na specjalnie przygotowanej dla nich lekcji. Mimo niesprzyjającej
pogody wyjazd sprawił małym pielgrzymom wiele wrażeń i radości. We czwartek dzieci złożyły
przyrzeczenia abstynenckie. Przyrzekły, że do ukończenia 18 roku życia nie będą piły alkoholu i paliły
papierosów, a przez całe życie nie będą używały
narkotyków. Ks. Krzysztof przypomniał, że przyrzeczenia te
nie są ograniczeniem, ale okazją do przeżywania pełni
wolności. Prosił też rodziców, by swoim przykładem
wspierali swoje dzieci, by wytrwały w abstynencji przez
cały deklarowany okres. Piątek „białego tygodnia” to dzień
wprowadzenia dzieci w nabożeństwo pierwszych piątków.
Pan Jezus w objawieniach udzielonych św. Małgorzacie
Marii Alacoque powiedział: „W nadmiarze Mojego
miłosierdzia wszystkim, którzy będą przystępować do
Komunii św. przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca,
udzielę łaski ostatecznej skruchy, tak że nie umrą w mojej

niełasce i bez sakramentów świętych i Moje serce w tej ostatniej godzinie będzie dla nich
najpewniejszą ucieczką”. W ostatnim dniu „białego tygodnia”, w sobotę dzieci powierzyły swoje dalsze
życie Maryi, Niepokalanej. Przygotowując się w naszych rodzinach czuliśmy szczególnie opiekę Matki
Bożej. Błogosławiony był to czas, w którym wysiłek dzieci i ich bliskich, Bóg wypełnił wieloma łaskami.
Dziś, w niedzielę dzieci klas IV przeżywają rocznicę swojej I Komunii Świętej. Rok, który minął
pozwala z perspektywy czasu popatrzeć na tę wspaniałą uroczystość. Pozwala spojrzeć na ile
wzruszenia, które towarzyszyły dzieciom, ich rodzicom i rodzinom, przełożyły się na codzienne życie.
Rocznica jest okazją do powrotu do pierwotnej gorliwości, zwłaszcza gdy dostrzegamy w swoim życiu
jakieś niedoskonałości. Przede wszystkim jest jednak okazją do dziękczynienia za dar Eucharystii,
który napełnia nas Bożym życiem. W imieniu dzieci „pierwszokomunijnych” i „rocznicowych” prosimy
wszystkich parafian o modlitwę w ich intencji. (D.E.)


Rozważając wezwania Litanii Loretańskiej

Święta Boża Rodzicielko: Młoda dziewczyna z Nazaretu przez swoją gotowość pełnienia woli Bożej
stała się Matką Syna Bożego Dała Mu prawdziwe ludzkie ciało, z duszą, uczuciami, wyobraźnią, pamięcią,
zmysłami. Zrodziła Go dla ludzkości. To wydarzenie jednak nie było tylko czymś jednorazowym. Ona ciągle
rodzi Go w sercu każdego z nas. Takie jest Jej zadanie dane przez Boga – rodzić Syna Bożego w duszach
wiernych. Czy w Twoim życiu Bóg zajmuje najważniejsze miejsce, czy ufasz Mu w pełni, czy możesz
powiedzieć, że Jezus żyje w Tobie? Jeśli widzisz, że jeszcze nie do końca dałeś Mu miejsce w sercu, módl
się do Niej. Ona zadba, by Syn Boży był panem Twego życia.
Gwiazdo zaranna: Nad ranem, zanim wstanie słońce, widać na niebie planetę Wenus. Tradycja ludowa
nazwała ją gwiazdą zaranną. Jest ona widoczna na niebie tuż przed wschodem słońca, tak jakby chciała
zapowiedzieć jego pojawienie się na horyzoncie. Maryja, uchroniona od zmazy grzechu pierworodnego
specjalną łaską Bożą, jest dla Chrystusa tym, czym gwiazda zaranna dla słońca: zwiastuje Jego nadejście.
Całym swoim jestestwem obwieszcza światu, że zaraz nawiedzi go Zbawiciel, Słońce Sprawiedliwości. Gdy
pojawia się Ona, zaraz pojawia się Jej Syn. Maryjo, rozjaśniaj mroki naszej niewiedzy i ciemności tego
świata. Wlewaj w nasze serca nadzieję, że nastanie wieczna jasność. (o. Maciej Okoński OP)


W sobotę, 27 maja w naszej parafii
zostało pobłogosławione
małżeństwo: Joanna Bożena PYPEĆ
i Tomasz Stanisław LISAŃCZUK
Życzymy Małżonkom nieustannego
trwania w Miłości Chrystusa
objawionej najpełniej w Jego Najświętszym Sercu.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - VII NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dzisiaj w naszej parafii uroczystość rocznicy I Komunii św. Msza św. o godz. 11.30 w intencji
2.
3.
4.
5.

6.

dzieci klasy IV.
Trwają nabożeństwa majowe. Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach.
Zakończenie nabożeństw we środę.
W miniony czwartek rozpoczęliśmy nowennę przed święceniami kapłańskimi.
Jest ona połączona z nowenną przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do wieczornej Mszy św.
W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Wyjazd do chorych w piątek o godz.
8.00. W sobotę zapraszamy na nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. Zapraszamy szczególnie
młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.
W sobotę o godz. 10.00 w Archikatedrze Przemyskiej świecenia kapłańskie.
Wśród święconych nasz parafianin diakon Jakub Zborowski.

7. W

przyszłą niedzielę, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, prymicje naszego
Księdza Rodaka Jakuba Zborowskiego. Msza święta prymicyjna o godz. 11.30.
8. Serdecznie dziękujemy rodzicom dzieci rocznicy I Komunii za sprzątanie kościoła.
Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00 ul. Złota Góra bloki nr 21, 21 a i 23.
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W sobotę 6 maja: Joanna KRÓL, Agnieszka ZWIERKOWSKA, Maria WYCZAWSKA,
Maria
SZYNGIERA,
Stefania
WALCZAK,
Maria
PIKUL,
Maria
HALWA,
Dorota i Anna SABATOWSKIE, Maria BURBEŁO, Maria JAWORSKA, Dorota NIETRZEBA,
Joanna TRUDZIK, Maria i Dominka FLOREK, Marian CZEKIERDA, Kazimiera JĘDREJKO,
Anna KOWAL.
W sobotę 13 maja: Beata BŁASZCZYSZYN, Katarzyna i Anna PYPEĆ, Dorota PISARCZYK,
Barbara i Kamil PŁOSZAJ.
W sobotę 20 maja: Rodzice dzieci pierwszokomunijnych.
W sobotę 27 maja: Rodzice dzieci rocznicowych.

INTENCJE MSZY ŚW. 28/05 - 04/06/2017
28/05/2017 Wniebowstąpienie Pańskie
08:00
11:30

Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego; 10:00 Za + STEFANA Kocunia
Rocznica I Komunii św.; 16:00 Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego

29/05/2017 Poniedziałek
06:30
18:00

1. Za Parafian; 2. Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego
1. Msze św. greg. za + JANA Lisowskiego; 2. Za + TADEUSZA Antosza w 17 rocznicę śmierci

30/05/2017 Wtorek
06:30

1. O wzrost w łasce Bożej i opiekę Matki Bożej dla KAROLA Hanaka w 6 rocznicę urodzin;

18:00

2. Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego
1. Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego; 2. Za ++ ANIELĘ i MICHAŁA

31/05/2017 Środa
06:30

1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla JANINY; 2. Msze św.
gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego

18:00

1. Msze św. greg. za + JANA Lisowskiego; 2. Za + ANTONIEGO i ANTONINĘ Madejowskich

01/06/2017 Czwartek
06:30
18:00

1. Greg. za + JAROSŁAWA Sobolewskiego; 2. Za ++ JÓZEFA, ALBINĘ i ZDZISŁAWA Pelca
1. Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego; 2. Za + HENRYKA w 7 rocznicę śmierci

02/06/2017 Piątek
06:30

1. Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla JUBILATÓW; 2. Msze św. gregoriańskie

18:00

za + JAROSŁAWA Sobolewskiego; 3. Za ++ CELESTYNĘ, EDWARDA i JÓZEFA Czerwonkę
Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego

03/06/2017 Sobota
06:30
18:00

Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego
1. Greg. za + JANA Lisowskiego; 2. Za + STANISŁAWA Bienia; 3. Za + ELŻBIETĘ Sobejko

04/06/2017 Zesłanie Ducha Świętego
08:00
11:30
16:00

Za Parafian; 10:00 Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego
Msza św. prymicyjna Ks. Jakuba Zborowskiego
Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego


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

