W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 83 – 2 lipca 2017 r. – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA


Ewangelia na niedzielę (Mt 10, 37-42)
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej
niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie,
nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest
Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie
z mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie
przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako
proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę
sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych,
dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».
Rozważanie:
Słowa Ewangelii upomina nas, że Bóg nie może być na końcu kolejki naszych wartości. Bóg zawsze jest
pierwszy i tylko On jest Panem naszego życia. Dlatego nie powinniśmy Go kochać jedynie miłością
sentymentalną, uczuciową, dewocyjną. Bóg pragnie, byśmy Go kochali miłością totalną, całkowitą – całym
sercem, całym wnętrzem, duszą, umysłem, całą osobą, całym życiem. Prawdziwa miłość oddaje wszystko.
Nie zatrzymuje niczego dla siebie. „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, wszystko jest na właściwym
miejscu” – mawiał św. Augustyn. W naśladowanie Jezusa wpisany jest również krzyż. Uczeń Jezusa
naśladuje Mistrza w całym Jego życiu, a wiec nie może wykluczyć ostatecznej konsekwencji swego
posłannictwa – krzyża i śmierci męczeńskiej. Już sama realizacja miłości jest cierpieniem, bo miłość bez
cierpienia jest iluzją. Cierpieniem jest wszystko, co krzyżuje nasze plany, pragnienia, co dzieje się wbrew
naszej woli. Cierpieniem jest również życie na co dzień Ewangelią, zwłaszcza w środowiskach
nieprzychylnych, zlaicyzowanych… Gdy przyjmujemy drogę Jezusa, napotykamy krzyż. Gdy go
podejmujemy z Jezusem prowadzi nas do prawdziwej, bezinteresownej miłości. Budzi i podnosi do
nowego życia. Jezus podkreśla również wagę misji uczniów. Są oni „przedłużeniem Jego rąk”; reprezentują
Jego samego, a przez to Boga Ojca. Stąd życzliwe przyjęcie uczniów Jezusa jest przyjęciem samego Boga.
Nie pozostanie bez nagrody. Jezus utożsamia się ze słabymi narzędziami, jakimi są Jego uczniowie, a nawet
z każdym najmniejszym. Stąd nie jest najważniejsze, czy uczeń jest „wykwalifikowany”, inteligentny,
sympatyczny, ale czy jest „narzędziem w ręku Boga”. (ks. Stanisław Biel SJ)


W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w poniedziałek – Święto św. Tomasza, apostoła, we wtorek – wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej,
w środę – św. Antoniego Marii Zaccarii, prezbitera oraz św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy,
w czwartek – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, w sobotę – św. Jana z Dukli,
prezbitera, patrona Archidiecezji Przemyskiej.
Intencje modlitewne - lipiec:
Intencja ewangelizacyjna: Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za sprawą naszej
modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia
chrześcijańskiego.
Diecezjalna intencja różańcowa: Za dzieci i młodzież, aby podczas wakacji, podziwiając piękne dzieła
Boże, wypoczęli i odnowili siły duchowe.
Czytania mszalne:
Niedziela (02.07): 2Krl 4,8-12a.14-16a Ps 89 Rz 6,3-4.8-11 Mt 10,37-42; poniedziałek (03.07):
Ef 2,19-22 Ps 117 J 20,24-29; wtorek (04.07): Rdz 19,15-29 Ps 26 Mt 8,23-27; środa (05.07):
Rdz 21,5.8-20 Ps 34 Mt 8,28-34; czwartek (06.07): Rdz 22,1-19 Ps 116A Mt 9,1-8; piątek (07.07):
Rdz 23,1-4.19;24,1-8.10.48.59.62-67 Ps 106 Mt 9,9-13; sobota (08.07): Rdz 27,1-5.15-29 Ps 135
Mt 9,14-17.



XXXVII Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Przemyskiej 4-15 lipca 2017
DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE NA JASNĄ GÓRĘ z Radiem FARA
4 lipca rozpocznie się 37. Przemyska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pielgrzymka jest wydarzeniem
archidiecezjalnym i każdy z nas może wziąć w niej udział. Oczywiście – nie wszyscy pieszo. Choroba,
podeszły wiek, praca lub inne obowiązki uniemożliwiają wielu z nas realizację pragnienia obecności na
pielgrzymce. Tych zatem, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie, zachęcamy do Duchowego
Pielgrzymowania na Jasną Górę z Radiem FARA. Duchowe pielgrzymowanie polega na wypełnianiu –
stosownie do możliwości – niektórych praktyk pielgrzymkowych (uczestnictwo w Mszy Świętej, modlitwa
różańcowa, itp.). Już od wielu lat archidiecezjalna Rozgłośnia wspiera i animuje duchowe
pielgrzymowanie. Codzienne, wielogodzinne transmisje i relacje z trasy pielgrzymkowej oraz prowadzona
na bieżąco strona internetowa www.pielgrzymka.przemyska.pl sprawiają, że tysiące osób w naszej
archidiecezji oraz poza nią może łączyć się duchowo z pielgrzymami i w taki sposób przeżywać duchowe
rekolekcje w drodze. Grupa Duchowych Pielgrzymów to jedenasta grupa Przemyskiej Pielgrzymki.
Patronuje jej bł. ks. Jan Balicki.
Tematy dnia i intencje kolejnych dni pielgrzymki z tego tygodnia:
Dzień i miejsce
Temat dnia
Intencja
04.07.2017 - Przemyśl
Z Maryją ruszamy w drogę. O Boże błogosławieństwo. w pielgrzymce.
05.07.2017 - Jodłówka
Czym jest więc nowa
O nowy zapał, nowe metody i nowe
ewangelizacja?
działania ewangelizacyjne.
06.07.2017 - Borek –
Elementy Nowej
O otwartość na przyjęcie nowej
Klasztor
Ewangelizacji
ewangelizacji.
07.07.2017 - Niechobrz
Treść nowej ewangelizacji. O przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
08.07.2017 - Paszczyna
Bądźcie wolni.
O dar wolności od zniewoleń.
Na falach Radia Fara będzie można codziennie uczestniczyć w pielgrzymkowej Eucharystii (godzina
transmisji będzie podana dzień wcześniej). (D.E.)


Recepta dla każdego na udane wakacje

Wakacje – czas odpoczynku, czas relaksu, wyjazdów, wymarzonych i wytęsknionych urlopów… chwile
wolne od pracy, od zabiegania czy gorączki i zaabsorbowania setkami spraw dnia codziennego. Wakacje –
tak bardzo wyczekiwany czas, bo przecież można poleniuchować, obowiązki odłożyć na później, praca
może poczekać przecież wypoczynek należy się każdemu. Wakacyjne oferty biur podróży zachęcają,
przyciągają kolorowymi zdjęciami z najpiękniejszych zakątków świata… co wybrać? Czy jednak wśród
przeglądania ofert turystycznych, pakowania walizek, plecaków i nadziei, że pogoda dopisze pojawi się
pytanie o Boga? Czy aby w wakacyjnym odpoczynku nie próbujemy postawić Boga na dalszym planie?
Bóg…? Przecież poczeka… I rzeczywiście… On czeka. On przemawia do naszych oczu poprzez piękno
krajobrazów, czeka na tych, którym wydaje się, że Go nie potrzebują, a nawet na tych, którzy zaprzeczają
Jego istnieniu, czeka na tych, którzy zapominają, że od Boga nie ma wakacji. Czeka zarówno w przydrożnej
kapliczce, małym wiejskim kościółku na rozstaju dróg, w górskich szczytach czy przyrodzie, która
zachwyca swoim pięknem, w napotkanym człowieku. Wszędzie tam gdzie człowiek przemierza wakacyjne
szlaki czeka Bóg. Bóg nie jest medialny, nie umieszcza Siebie na wielkim billboardzie. On po prostu jest.
Zawsze obok, zawsze blisko, stale obecny. Nie pozwólmy, by w wakacje samotny Chrystus czekał na próżno
na spotkanie w Eucharystii, w sakramencie pokuty i pojednania, w modlitwie, w dziękczynieniu za piękno
stworzonego świata. Wakacje są pięknym czasem, są darem Ojca niebieskiego. Niech więc ten dar będzie
dobrze przez nas wykorzystany.

Modlitwa wakacyjna

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym umiał dostrzegać piękno
przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył się zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak
kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem. Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby
spędzili dobre ten czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać z braku
środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki
Ci, Panie. Amen. (s. M. Eligia Garbacz)


List Magdy z Peru – cz. 1

Pierwsze dwa miesiące mojej misji minęły błyskawicznie! Kady dzień był odkryciem, nauką, każdy
wypełniony był obecnością drugiego człowieka. Nie jestem w stanie opowiedzieć Wam wszystkiego, ale

myślę, że jeden dzień się tu zmieści. Jest 6:30 kiedy otwieram oczy. Piątek. Najpierw widzę moje siostry ze
wspólnoty, z którymi dzielę pokój – Carlę z Salwadoru i Charlotte z Francji. W kaplicy dołączają do nas
Andrzej z Polski i Franciszek z Francji. Dzień
zaczynamy od wspólnej Jutrzni i rozmyślania.
Potem śniadanie, a zaraz po nim ruszamy na
apostolat w Hogar de la Paz Sióstr Matki Teresy
z Kalkuty. Otwieram drzwi naszego domu
w Barrios Altos – ubogiej, ale tętniącej życiem
dzielnicy Limy, która jest sercem i stolicą
zachwycającego Peru. Idąc naszą ulicą, mijam
niskie, kolorowe domki, pozlepiane ze sobą
w szeregi i dzieci biegające pośród samochodów,
psów i śmieci. Wszyscy żyją blisko siebie. Idąc
chodnikiem, mogę zajrzeć do otwartych na oścież
domów, mogę zajrzeć w oczy każdej mijanej
osobie - nikt tu nie chodzi wpatrzony w ziemię,
ludzie patrzą przed siebie i pozdrawiają mijanych
przechodniów. Na apostolat idziemy szybko, nie zabierając ze sobą niczego, by nie zwracać uwagi
złodziejów. Dzielnica sióstr jest niebezpieczna. Pod drzwiami ich domu zawsze spotykam oczekujących
pomocy biedaków. Pierwszeństwo mają tu jednak niepełnosprawni – to jest ich dom. Ruszamy na górę, by
pomóc przy praniu. Dom zamieszkuje kilkadziesiąt dzieci i dorosłych, ale nie ma w nim pralki. Codziennie
na dachu urządza się wielkie, ręczne pranie. Do domu sióstr w porze posiłków przychodzi wielu
pomocników, ponieważ prawie każdy podopieczny potrzebuje pomocy przy jedzeniu. Ja karmię dziś Jose.
Odwraca głowę, kiedy coś mu się nie podoba. Wtedy zaczynam śpiewać i znów wszystko jest dobrze. Nie
mam pojęcia, czy rozumie cokolwiek z tego, co mu opowiadam, czy śpiewam, ale zawsze wtedy wydaje się
spokojniejszy, czasem nawet uśmiecha się – delikatnie, kącikiem ust, a moje serce szczerzy się wtedy
z radości. Tak niewiele trzeba, by dać i otrzymać szczęście. Szukam wielkich chwil i czynów, a szczęście
ucieka mi ukryte w małych, niedocenionych rzeczach.
W drodze powrotnej mówimy różaniec, odpowiadając
niejako na doświadczenie siły tego domu
w bezsilności jego mieszkańców. W każdej głowie
rodzi się jednak odwieczne pytanie: dlaczego takie
cierpienie? Przez całe życie taka niemoc w poruszaniu
się, mówieniu, myśleniu, życiu w pełni? Te dzieci nie
mogą nawet powiedzieć, czego potrzebują, co ich boli!
Nie mogą szepnąć, ani krzyknąć, zamknięci w swojej
niepełnosprawności jak w dźwiękoszczelnej klatce.
Jednak przychodząc do nich, znajduję więcej miłości,
więcej jej otrzymuję, niż bawiąc się ze zdrowymi
dziećmi. Przesuwam paciorki, rozważając tajemnice
bolesne, tajemnice miłości – tej prawdziwej, która nie
istnieje bez cierpienia. Myślę, że dopuszczając nas do
cierpienia, Bóg dopuszcza nas do miłości. Większe
cierpienie, większa miłość. Chrystus objawia nam swoją miłość, cierpiąc na krzyżu. Maryję – wybraną,
pełną łaski – przeszywa miecz boleści. Chcę iść z Chrystusem, zapominając ciągle, że Jego droga jest
krzyżowa. Chcę być jak Maryja, ale mam pretensje, gdy ktoś rani moje serce. Trzeba mi ziarenka tej łaski,
której pełna jest Czarna Madonna… Bo nie chcę przyjąć cierpienia, odrzucam je, jak odrzucone zostały te
niepełnosprawne dzieci. Siostry je przyjęły, stając się Apostołkami Miłości. Co dnia wdzięczne, z radością
mówią „nakarmiłam dziś Chrystusa”. Miłość jest przyjętym cierpieniem. Cierpienie przywróconą miłością.
Jedno bez drugiego nie istnieje. Zaraz po powrocie idziemy na adorację Najświętszego Sakramentu – tylko
Chrystus może zrozumieć ten krzyż, pokazać jak go przyjąć. Potem obiad – wedle peruwiańskiego przepisu
oczywiście – i obowiązkowa w tym kraju sjesta! O godzinie 15.00 znowu otwierają się drzwi naszego domu,
zapraszając dzieci na różaniec. To jest też specjalny czas dla Was, moi Przyjaciele. Codziennie dziękuję
Wam w modlitwie, za to, że mogę tu być, za każdy dzień, każdą małą rzecz, która daje szczęście.
Wspominam Wasze serca i twarze w tajemnicach różańca. Dzieci dokładają swoje intencje i modlą się
razem z nami. Potem jest czas na zabawę pod czujnym okiem jednego z wolontariuszy. (Magdalena Trudzik)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj na nabożeństwie o godz. 15.30 zmiany tajemnic różańcowych.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów I. i II.
W poniedziałek święto św. Tomasza Apostoła.
W sobotę wspominamy św. Jana z Dukli, patrona Archidiecezji.
W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca.
Wyjazd do chorych w piątek o godz. 8.00.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów III. i IV.
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania
w SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców ul. Budowlanych nry od 21 do 40.
W czwartek spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszamy.
Jest organizowany wyjazd na Jasną Górę – sobota 8 lipca o godz. 21.00. Są jeszcze wolne
miejsca. Zapisy u P. Marii Siara.

INTENCJE MSZY ŚW. 02/07 - 09/07/2017
02/07/2017 XIII Niedziela Zwykła
08:00

Za Parafian;

10:00 Za + BOŻENĘ w 15 rocznicę śmierci

11:30

Za rejon I i II; 16:00 Msze św. gregoriańskie za + MARIĘ Loret

03/07/2017 Poniedziałek
06:30

Za + JANA Pacyniaka w 1 rocznicę śmierci

18:00

Msze św. gregoriańskie za + MARIĘ Loret

04/07/2017 Wtorek
06:30

Msze św. gregoriańskie za + MARIĘ Loret

18:00

Za + JANINĘ Czerwińską w 10 rocznicę śmierci

05/07/2017 Środa
06:30

Msze św. gregoriańskie za + MARIĘ Loret

18:00

Za + RUDOLFA w 2 rocznicę śmierci

06/07/2017 Czwartek
06:30

Za + JANA Klocka w 40 rocznicę śmierci

18:00

Msze św. gregoriańskie za + MARIĘ Loret

07/07/2017 Piątek
06:30

1. Msze św. gregoriańskie za + MARIĘ Loret; 2. Za + GENOWEFĘ Pacyniak w 20 rocznicę
śmierci; 3. Za + HELENĘ – (wnuczka Natalia)

18:00

Za + FLORENTYNĘ

08/07/2017 Sobota
06:30

Za + ANNĘ Broszko w 25 rocznicę śmierci

18:00

Msze św. gregoriańskie za + MARIĘ Loret

09/07/2017 XIV Niedziela Zwykła
08:00

Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego; 10:00 Msze św. greg. za + MARIĘ Loret

11:30

Za rejon III i IV;

16:00 Za + KAZIMIERZA Barana w 1 rocznicę śmierci


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

