W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 79 – 4 czerwca 2017 r. - VIII Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego


Ewangelia na niedzielę (J 20, 19-23)
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali
uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami,
przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!»
A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie
posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».

Rozważanie

Sytuacja uczniów w momencie poprzedzającym zesłanie nie przedstawia się ciekawie.
Ich serca są przepełnione trudnymi uczuciami, wątpliwościami, strachem. Doświadczyli
porażki, są przelęknieni - zdecydowanie nie przypominają uczniów Zbawiciela. W tym
trudnym dla nich momencie, to Bóg podejmuje inicjatywę. Pan zaczyna działać nie
człowiek. Człowiek tylko jest, trwa we wspólnocie, oczekuje. Jezus sam przychodzi pomimo
barier. Być może Twoje życie wiary przypomina dzisiaj sytuację uczniów, może jesteś
skoncentrowany na swoich lękach, na swoich porażkach. Bóg chce przyjść do Ciebie
właśnie dziś, dziś chce zacząć działać w Twoim życiu. Zaproś Go. On nie oczekuje, że się
bardziej przygotujesz. Proś o Ducha Świętego dziś. Aby nie skupiać się na sobie, podejmij
modlitwę dziękczynienia Bogu za to, że chce i może działać z mocą w Twoim życiu. Pokój
Wam - są to pierwsze słowa Jezusa do uczniów po zmartwychwstaniu. Pewnie
jest to przesłanie najważniejsze w tym momencie. Przede wszystkim przyjmij pokój
Jezusa, zaufaj! Co to znaczy zaufać, jak to zrobić? Spójrz wstecz na Twoje życie; czy
Bóg Cię kiedyś zawiódł? Choć czasem nie rozumiałeś, co się dzieje, zawsze jednak
Bóg wyprowadzał dobro (pomyśl o konkretnych sytuacjach z życia, przypomnij je sobie).
Tak będzie i tym razem tylko przyjmij postawę zaufania, przyjmij pokój Jezusa.
Dziękuj Jezusowi za pokój, który przynosi. (puncta.blox.pl)


W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła; we wtorek – wspomnienie
św. Norberta, biskupa; w środę – bł. Michała Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego,
misjonarzy – męczenników; we czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana; w piątek – wspomnienie św. Efrema, diakona i doktora Kościoła; w sobotę
– bł. Bogumiła, biskupa.

Czytania mszalne:

Niedziela (04.06): Dz 2,1-11 Ps 104 1Kor 12,3b-7.12-13 J 20,19-23; poniedziałek (05.06):
Rdz 3,9-15.20 Ps 87 Dz 1,12-14 J 2,1-11; wtorek (06.06): Tb 2,9-14 Ps 112 Mk 12,13-17; środa (07.06):
Tb 3,1-11a.16-17a Ps 25 Mk 12,18-27; czwartek (08.06): Rdz 22,9-18 Ps 40 Mt 26,36-42;
piątek (09.06): Tb 11,5-18 Ps 146 Mk 12,35-37; sobota (10.06): Tb 12,1b.5-15.20 Tb 13 Mk 12,38-44.



Zesłanie Ducha Świętego
Ostatnia, ósma niedziela okresu wielkanocnego – to tzw. Niedziela
Zesłania Ducha Świętego. Przypada ona na pięćdziesiąty dzień
po zmartwychwstaniu Chrystusa, stąd nazywa się ją dniem
Pięćdziesiątnicy. Istotna treść tego chrześcijańskiego święta wyraża się
w znaczeniu Ducha Świętego, jakie się Mu przydaje w związku z Jego
zesłaniem. Według św. Jana w pierwszym dniu po szabacie
Zmartwychwstały Chrystus ukazał się uczniom i tchnął na nich Ducha
Świętego. Pokrywa się więc on z dniem składania pierwocin ze żniw
jęczmiennych. Nie przeczy to wzmiance Łukasza z Dziejów Apostolskich,
który umieszcza zesłanie Ducha Świętego w dniu pięćdziesiątnicy, która
jest także dniem dziękczynienia za plony. Obie wersje podkreślają więc ten sam czas, który jest składaniem
Bogu pierwocin, a dar Ducha Świętego jest pierwszym darem Chrystusowego żniwa. Analogia jest
tu bardzo widoczna: Żydzi przynosili w okresie Paschy pierwsze kłosy, a dopełnieniem tego był obrzęd
w pięćdziesiątym dniu (Szavuot); chrześcijanie w czasie Paschy wspominają ofiarę Chrystusa, która
otrzymuje jakby ukoronowanie w zesłaniu Ducha Świętego, w dniu Pięćdziesiątnicy. Z racji przynoszenia
zielonych kłosów pierwocin samo święto nazywano również Zielonymi Świątkami. Znawcy problematyki
zauważają jeszcze inne paralele warte odnotowania. Porównuje się wejście Mojżesza na górę Synaj
z wejściem Jezusa do nieba po czterdziestu dniach, po to by dziesięć dni później ten pierwszy zszedł
z tablicami dekalogu do Izraela, a Jezus mógł wraz ze swoim Ojcem zesłać dar Ducha Świętego. Jezus, drugi
Mojżesz, posyła Kościołowi, który jest nowym Izraelem, nowego Ducha, mającego moc poruszyć
skamieniałe serca ludzkie, w myśl słów proroka Ezechiela: „Dam wam nowe serce i nowego Ducha tchnę
do waszego wnętrza” (por. Ez 36,26). Kamienne przykazania Izraela dopiero w Duchu Chrystusa będą
prawdziwie przestrzegane, bo to już nie dwie kamienne tablice niesione przez Mojżesza i złożone
w namiocie spotkania, ale Osoba żywa, Duch Święty, trzecia Osoba Trójcy Świętej posłana od Ojca i Syna,
która zaczyna mieszkać w naszych sercach. Ludzkie serca stają się od teraz świątynią Ducha Świętego. Tak
Chrystus wypełnia doskonale to, co zapowiadał Mojżesz. W świetle powyższych rozważań widać wyraźnie
znaczenie uroczystości zesłania Ducha Świętego. Duch Święty jest Boskim darem dla Kościoła i świata,
który wprowadza pierwotny porządek Boży: pozwala zachowywać Boże przykazania w Duchu miłości
Boga i bliźniego. Jest to porządek przywrócony przez Chrystusa na krzyżu i wdrażany po Jego śmierci
i zmartwychwstaniu w Duchu wzajemnej miłości Ojca i Syna zlanego na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy.
To właśnie ten Duch Święty sprawia, że od dnia Jego zesłania aż po dziś dzień aktualizuje się na wszystkich
pokoleniach ludzkich dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa realizowane w Kościele, w sposób sakramentalny.
Duch ten jest wdrażany zarodkowo w sakramencie chrztu świętego i rozwijany stopniowo w sercu
człowieka otwartym na działanie Boże, stając się tym samym źródłem uświęcenia. To właśnie w Nim
są skuteczne nasze modlitwy, dociera do nas żywe słowo Pisma świętego, a wszelkie wydarzenia naszego
życia w wierze są odbierane jako przejaw działania Bożego. Jest On obecny we wszystkich sakramentach
Kościoła, szczególnie Eucharystii, sprawiając i aktualizując dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa. W ten sposób,
poprzez nawrócone serca ludzkie i sakramentalne celebracje misteriów zbawczych Chrystusa, zmienia się
oblicze tej ziemi i zaczyna królować prawdziwy pokój i miłość. (www.jakatolik.com)


Pierwsze w prymicje w nowej parafii

Tajemnica. Cóż więcej można powiedzieć?
Nałożone ręce biskupa,
cisza, żadnych znaków z Nieba,
chociaż chciałoby się widzieć
Boży rydwan i zastęp aniołów.
Stało się…
Wczoraj, 3 czerwca 2017 r., w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha
Świętego, w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jana Chrzciciela
w Przemyślu, podczas uroczystej Mszy Świętej, abp Adam Szal udzielił
święceń kapłańskich 13 diakonom Wyższego Seminarium
Duchownego w Przemyślu. Wśród nich znalazł się nasz parafianin
ks. Jakub Zborowski. We Mszy św. uczestniczyły rodziny i przyjaciele
przyjmujących święcenia oraz członkowie wspólnot parafialnych.

Powołanie kapłańskie jest darem Pana Boga danym Kościołowi dla dobra Ludu Bożego.
Dzień święceń jest więc dniem radosnym i pełnym wielkich nadziei.
Czy jest łatwo oddać Bogu swoje życie? Wszystko rzucić i zwyczajnie za Nim biec?
Kto to pojmie? Kto wyjaśni należycie? Tajemnica… Cóż tu więcej można rzec…
Dzisiaj, w Święto Zesłania Ducha Świętego, obchodzimy wielką uroczystość – Mszę Świętą
Prymicyjną odprawioną przez ks. Jakuba. Jest to Eucharystia niezwykle ważna zarówno dla
młodego księdza, jak i dla całej parafii. Z kapłańskim wezwaniem „Przekażę ci skarby schowane
i bogactwo głęboko ukryte, ażebyś wiedział, że Ja jestem Pan, który cię wołam po imieniu,
Bóg Izraela” (Iz 45,3). Ks. Jakub zanosi swoje dziękczynienie Jezusowi Chrystusowi
Najwyższemu Kapłanowi.
Prymicje to radość i wdzięczność okazana Panu Bogu przez nas wszystkich – mieszkańców
parafii radymniańskiej - za dar powołania ks. Jakuba, pierwszego kapłana pochodzącego
z naszej młodej wspólnoty. Jako wspólnota parafialna mamy świadomość, że ksiądz – prymicjant
jest nadal, przez swe pochodzenie, jej żywą cząstką. Dlatego obowiązkiem nas, parafian,
jest okazywanie mu pamięci modlitewnej, serdecznej gościnności, szacunku i sprzyjanie
dalszemu kształtowaniu się jego kapłańskiej tożsamości. (D.E.)


Drogi Księże Jakubie życzymy Ci wiele siły, cierpliwości i wytrwałości. Nieustającej
współpracy z Duchem Świętym, Duchem Pocieszycielem i Odnowicielem. Życzymy
Ci wspaniałych ludzi wokół, w których zawsze będziesz dostrzegał twarz Chrystusa,
ludzi, których będziesz jednoczyć we wspólnocie Kościoła, ludzi, dla których będziesz
drogowskazem na drodze zbawienia. Życzymy Ci wreszcie serc otwartych, bijących
prawdziwą miłością Chrystusową.


Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana

„Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego.” (Św. Jan Maria Vianney)
To nowe święto obchodzimy w czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. Papież Benedykt
XVI pozwolił wprowadzić je w Kościołach na prośbę lokalnych episkopatów, przychylając się do próśb
środowisk, pragnących upamiętnić Rok Kapłański. Święto zaprasza do kontemplacji kapłaństwa
Chrystusa i do intensywnej modlitwy o uświęcenie duchowieństwa, ale też wysiłku świeckich w trosce
o własną świętość. Ma także stać się inspiracją do wzmożonej modlitwy całego Kościoła za jego
pasterzy, przywołując wzór Chrystusa-Kapłana.

Modlitwa o uświęcenie kapłanów

O Jezu, wiekuisty Najwyższy Kapłanie, zachowaj Twoich kapłanów w opiece Twojego Najświętszego
Serca, gdzie nikt im nie może zaszkodzić. Zachowaj nieskalanymi ich namaszczone dłonie, które codziennie
dotykają Twojego świętego Ciała. Zachowaj czystymi ich wargi, które zraszane są Twoją Najdroższą Krwią.
Zachowaj czystymi ich serca naznaczone wspaniałą pieczęcią Twojego Kapłaństwa. Spraw, aby wzrastali
w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata. Wraz z mocą przemiany
chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc. Błogosław ich trudowi, aby wydał obfite owoce.
Niech dusze którym służą, będą ich pociechą tu na ziemi a także wieczną koroną w życiu przyszłym. Amen.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE - VIII NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dzisiaj, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego prymicje naszego Księdza Rodaka Jakuba

Zborowskiego. Msza święta prymicyjna o godz. 11.30.
Dzisiaj o 15.30 nabożeństwo czerwcowe i zmiany tajemnic różańcowych. Dzisiaj można zyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za pobożne, publiczne odmówienie hymnu
„O Stworzycielu”.
2. W poniedziałek, święto NMP Matki Kościoła. Msze święte o godz. 8.00; 10.00 i 18.00. Trwają
czerwcowe nabożeństwa do Serca Pana Jezusa.
3. We czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, modlimy
się za kapłanów i o nowe powołania do życia kapłańskiego.

4. W czwartek wyjątkowo nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu, ponieważ wszyscy księża

uczestniczą w Dniu Modlitw o uświęcenie kapłanów w Archikatedrze.
5. W najbliższą niedzielę – Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Kończy się okres Komunii świętej
6.
7.
8.
9.

wielkanocnej.
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 ul. Złota Góra bloki nr 13, 13a i 19.
W zakrystii dodatkowe egzemplarze Niedzieli, a w niej Neoprezbiterzy wyświęceni wczoraj
na kapłanów. Jest także ciekawy wywiad z o. Stanisławem Jaromim rodakiem ze Skołoszowa.
Zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania w czwartek
na Mszę św. i spotkanie.
W przyszła niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji Rejonu V i VI.

INTENCJE MSZY ŚW. 04/06 - 11/06/2017
04/06/2017 Zesłanie Ducha Świętego
08:00

Za Parafian; 10:00 Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego

11:30

Msza św. prymicyjna Ks. Jakuba ZBOROWSKIEGO

16:00

Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego

05/06/2017 Poniedziałek - MATKI KOŚCIOŁA
08:00

Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego;

10:00

Za ++ ANIELĘ i MICHAŁA Turko i ++ ANNĘ i FRANCISZKA Syndyka

18:00

1. O zdrowie i bł. Boże dla DOMINIKI i KONRADA; 2. Greg. za + JAROSŁAWA Sobolewskiego

06/06/2017 Wtorek
06:30

1. Dziękczynna za 25 lat małżeństwa JANINY i ZDZISŁAWA z prośbą o Boże
błogosławieństwo na dalsze lata; 2. Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego

18:00

1. Msze św. greg. za + JAROSŁAWA Sobolewskiego; 2. Za + KATARZYNĘ w 7 rocznicę śmierci

07/06/2017 Środa
06:30

1. Msze św. greg. za + JANA Lisowskiego; 2. Za + DOMICELĘ Turko – (rodzina Hołowaczów)

18:00

1. Msze św. greg. za + JAROSŁAWA Sobolewskiego; 2. Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego

08/06/2017 Czwartek
06:30

1. Msze św. greg. za + JANA Lisowskiego; 2. Za + DOMICELĘ Turko – (sąsiadka Lisowska)

18:00

1. Msze św. greg. za + JAROSŁAWA Sobolewskiego; 2. Za + JÓZEFA Lewandowskiego

09/06/2017 Piątek
06:30

1. Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego; 2. Za + DOMICELĘ – (rodzina Kokotów)

18:00

Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego

10/06/2017 Sobota
06:30

Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego

18:00

1. O bł. Boże dla żyjących i o życie wieczne dla zmarłych z Róży Zdzisławy Wowianka;
2. Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego; 3. Za + JÓZEFA
Lewandowskiego – (od pracowników Gimnazjum i Szkoły Podstawowej)

11/06/2017 Niedziela Trójcy Przenajświętszej
08:00

Za Parafian; 10:00 Msze św. gregoriańskie za + JAROSŁAWA Sobolewskiego

11:30

Za rejon V i VI; 16:00 Msze św. gregoriańskie za + JANA Lisowskiego


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

