W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 84 – 9 lipca 2017 r. – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA


Ewangelia na niedzielę (Mt 11,25–30)
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze,
Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie.
Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani
Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do
Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».
Rozważanie:
Pan Jezus zaprasza do modlitwy, która dość sporadycznie gości na naszych ustach i w sercu, do modlitwy
uwielbienia. Zaprasza do wysławiania Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zaprasza mądrych i roztropnych, ale
też i prostaczków. Zaprasza do tej modlitwy także moje serce. Pan Jezus zaprasza do Siebie wszystkich
utrudzonych i obciążonych różnymi, życiowymi sprawami na duchu i na ciele. Pan Jezus obiecuje wsparcie,
umocnienie, pokrzepienie. Ponieważ nie jestem życiowym twardzielem i być nie zamierzam, to warto,
abym skorzystał z zaproszenia. Pan Jezus zaprasza, zachęca, aby uczyć się od Niego. To doskonała szkoła
życiowej pokory i cichości serca. Do tej szkoły warto, abym i ja uczęszczał codziennie i do końca życia. Pan
Jezus zaprasza, wzywa, aby przyjąć na siebie Jego jarzmo, jarzmo Jego Ewangelii. Ono uwiera tylko w
momencie przyjęcia. Wiernie i zaangażowaniem niesione, daje coraz więcej słodyczy. Tej słodyczy nigdy
nie dość i w moim życiu. Czy jest we mnie pragnienie nie tylko modlitwy jako takiej, ale coraz większe
pragnienie modlitwy uwielbienia, wysławiania Pana? Czy chętnie przychodzę do Pana Jezusa z moimi
utrudzeniami, obciążeniami, aby otrzymać wsparcie, pokrzepienie? Czy umocniony, pokrzepiony przez
Pana, tą mocą umacniam, pokrzepiam moich bliźnich? (ks. Ryszard Stankiewicz SDS)



W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
we wtorek - święto św. Benedykta, opata, patrona Europy, w środę – wspomnienie św. Brunona
Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, w czwartek – św. Andrzeja Świerada i Benedykta,
pustelników, w piątek – św. Kamila de Lellis, prezbitera oraz św. Henryka, w sobotę – św. Bonawentury,
biskupa i doktora Kościoła.
W poniedziałek, 10 lipca, przypada 13 rocznica śmierci śp. ks. prałata Ludwika Dyszyńskiego. Miejmy
w naszej wdzięcznej pamięci i modlitwie wieloletniego Proboszcza radymniańskiej parafii.
Czytania mszalne:
Niedziela (09.07): Za 9,9-10 Ps 145 Rz 8,9.11-13 Mt 11,25-30; poniedziałek (10.07): Rdz 28,10-22a
Ps 91 Mt 9,18-26; wtorek (11.07): Prz 2,1-9 Ps 34 Dz 4,32-35 Mt 19,27-29; środa (12.07):
Rdz 41,55-57;42,5-7.14-15a.17-24a Ps 33 Mt 10,1-7; czwartek (13.07): Rdz 44,18-21.23b-29;45,1-5
Ps 105 Mt 10,7-15; piątek (14.07): Rdz 46,1-7.28-30 Ps 37 Mt 10,16-23; sobota (15.07):
Rdz 49,29-33;50,15-26 Ps 105 Mt 10,24-33.


XXXVII Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Przemyskiej 4-15 lipca 2017
DUCHOWE PIELGRZYMOWANIE NA JASNĄ GÓRĘ z Radiem FARA

Zapewne wszyscy uważnie ślędzący tematy kolejnych dni XXXVII Pieszej Pielgrzymki Archidiecezji
Przemyskiej na Jasną Górę dostrzegli w nich rozwinięcie hasła „Idźcie i głoście”. Co i jak mamy głosić?
W jednym z rozważań biblijnych pielgrzymi mogą przeczytać: Cała Ewangelia opiera się na prawdzie
o ogromnej szerokości serca Bożego, które daje hojnie i bezinteresownie. Jego gest jednocześnie jest dla
nas wezwaniem, byśmy podobnie postępowali. Jest to konieczne, jeżeli mamy głosić Jego Ewangelię. Pan
Jezus rozsyłając uczniów poleca im: Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie
chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście,
darmo dawajcie! (Mt 10,7n). Głosiciel Ewangelii sam doświadcza jej prawdziwości. Jeżeli spotyka ludzi

zakorzenionych w Bogu, w odpowiedzi doświadcza wdzięczności i potwierdzenie głoszonej Ewangelii.
Tworzy się wspólnota życia. Sama nauka, wskazania moralne itd. są dopełnieniem tego orędzia. Pozwalają
one później pilnować się samemu na drodze Bożej. Niemniej punktem odniesienia i jednocześnie celem
jest sam Bóg i Jego działanie. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! W ten sposób uzyskujemy udział w
Jego życiu, które jest darmowym obdarowywaniem nawet mimo doświadczonej krzywdy.
Tematy dnia i intencje kolejnych dni pielgrzymki z tego tygodnia:
Dzień i miejsce
Temat dnia
Intencja
09.07.2017
Nowa ewangelizacja w praktyce O głębsze doświadczenie Boga w życiu
Luszowice
i w Archidiecezji Przemyskiej
codziennym
10.07.2017
Aby członkowie Kościoła nie zapominali
Kościół jest misyjny
Opatowiec
o misyjnym testamencie Jezusa
11.07.2017
Powołanie misjonarskie
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne
Działoszyce
12.07.2017
Niechaj Maryja pomoże nam rozpoznać Chrystusa
Maryja, Matka ewangelizacji
Książ Wielki
i nieść Go innym
13.07.2017
O odnowienie w nas misyjnego zapału i o łaskę
Misyjne nawrócenie
Rokitno
dobrej spowiedzi
14.07.2017
Dziękujmy za misjonarzy, którzy przynieśli nam
Patronowie misji
Gorzków
dar wiary
O dobre owoce naszego pielgrzymowania, aby coś
15.07.2017
Pielgrzymka i co dalej?
nowego, coś dobrego, coś Bożego zrodziło się w
Jasna Góra
naszym życiu
Na falach Radia Fara będzie można uczestniczyć w powitani Pielgrzymów na Jasnej Górze (9.00-10.45)
i Transmisja Mszy św. na zakończenie Pielgrzymki z Bazyliki na Jasnej Górze (11.00 – 12.45). (D.E.)


Raduje się dusza ma, Wielbi Pana Swego. Będę Ci śpiewać z całych sił…

Nasz chór parafialny „SURSUM CORDA” pod dyrygenturą ks. Łukasza Kramarza koncertował w dniach
01-02 lipca 2017 na Ukrainie. Wyśpiewywał na chwałę Bożą podczas Mszy Świętych i po ich zakończeniu
w Jaworowie i Katedrze Lwowskiej. „Śliczna gwiazdo miasta Lwowa” to słowa pieśni, którą aż dwukrotnie
śpiewaliśmy na prośbę ludzi zgromadzonych bardzo licznie w katedrze. Prosimy o jeszcze – to głosy, które
płynęły z głębi katedry. Nasze serca były pełne radości, gdy widzieliśmy na ich twarzach skupienie i łzy. W
każdym miejscu gdzie koncertowaliśmy, pytali naszego księdza Łukasza, kiedy znowu przyjedziemy.
Miejmy nadzieje, że Bóg tak sprawi, że w dalszym ciągu będziemy się spotykać na próbach i
przygotowywać nowe utwory. Szczęść Boże. (B.Cz.)


Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę

W dniach 1-2 lipca 2017r. pod hasłem „Wdzięczność i misja” odbyła się 80. Ogólnopolska Pielgrzymka
Nauczycieli i Wychowawców. Z Radymna do Częstochowy udała się 35-osobowa delegacja, organizatorem
było Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców. W programie pielgrzymki był Różaniec, odczytano list do
nauczycieli, a ks. prof. Dr hab. Zbigniew Formella wygłosił konferencję pt. „Wychowanie jest sprawą serca”.
Odbył się również koncert „Warszaty w drodze”. Później zgromadzeni na Jasnogórskim szczycie
przedstawiciele nauczycieli z całej Polski uczestniczyli w Eucharystii, której przewodniczył Ks. Bp Piotr
Turyński – Krajowy Duszpasterz Nauczycieli. Przypomniał nauczycielom, że od nich zależy jutro Ojczyzny,
Kościoła i świata, a także jutro konkretnych społeczności i rodzin, które będą tworzyc ich wychowankowie.
Młody człowiek potrzebuje mistrza. Podkreślił, że wiara określa wartość człowieczeństwu, nadaje sens
pracy nad sobą i wszelkim trudom edukacyjny. Ks. Biskup podziękował nauczycielom za tworzenie
dobrych środowisk, w których każdy czuje się dowartościowany, w których chce się żyć i pracować. Życzył
im poczucia misji i radości z formowania młodego pokolenia. O godz. 15.00 uczestniczyliśmy w Drodze
Krzyżowej na wałach jasnogórskich. Pielgrzymkę Nauczycieli zakończyło nabożeństwo rozesłania, w
czasie którego odczytano słowa Sługi Bożej Anny Jenke – jednej z najgorliwszych uczestniczek Zjazdów
Nauczycielskich na Jasnej Górze. Dzieki Tow. Przyjaciół A. Jenke z Jarosławia rozprowadziliśmy wśród
uczestników pielgrzymki czasopismo „Słoneczna Skała” i modlitewniki. (M.S.)


List Magdy z Peru – cz. 2

Pozostała czwórka, w dwóch zespołach, idzie odwiedzić ludzi starszych, samotnych, dotkniętych
chorobą i innych przyjaciół Domu Serca, którzy prosili
o wizytę. W drodze powrotnej spotykamy Rodolfo,
wieloletniego przyjaciela, który zawsze wita nas
bardzo serdecznie. Właśnie opowiada historię
swojego życia, więc zatrzymuję się, by posłuchać.
Ma ośmioro rodzeństwa. W jego rodzinie zawsze były
narkotyki,
a złodziejstwo
jedynym
sposobem
utrzymania. Nie ma innej profesji. Cała jego rodzina
żyje w jednej kincie – okolicy znanej wszystkim jako
zagłębie narkomanów. On też kradł od małego,
najpierw drobne rzeczy, portfele w autobusach. Potem
kradzieże stały się poważniejsze, z użyciem broni.
Okradał też naszą dzielnicę, przez co sam był często
brutalnie napadany. Pokazuje mi wielkie blizny na
ciele i tą, która ciągnie się wzdłuż policzka. „Kiedy
byłem w więzieniu – opowiada - jeden ze współwięźniów wpadł do mojej celi, by mnie zabić,
przystawił mi nóż do gardła, a kiedy się wyrywałem, jego nóż przejechał po moim policzku”.
Po którymś z kolei wyjściu z więzienia przygarnęła go organizacja kościoła ewangelickiego, która
pomaga narkomanom rzucić nałóg. Tam Rodolfo się nawrócił i zmienił radykalnie swoje życie,
skończył z narkotykami i złodziejstwem. Czuł się jednak bardzo samotny. Dzielnica wciąż była
bardzo nieufna wobec niego, a rodzina nie rozumiała zmiany, która w nim zaszła. Wtedy w jego
życiu pojawili się wolontariusze Domów Serca, zaczęli odwiedzać go regularnie, utwierdzać
w przekonaniu, że nie jest sam, że jest ważny i potrzebny. Nadali mu godność Przyjaciela. Teraz,
po latach, Rodolfo ma wielu przyjaciół, sam odwiedza i pomaga tym bardziej schorowanym. Jego
silne i uporczywe świadectwo doprowadziło do nawrócenia jego siostry i brata. Powoli zmienia
się jego rodzina i jej sposób życia. To nie jedyna taka historia w naszej dzielnicy. Wielu żyje
tu przytłoczonych własną biedą, niewiedzą, dysfunkcyjną rodziną, napiętnowaną złą sławą
dzielnicą i krętą historią życia. Wielu uważa się za nic. Dlatego jesteśmy tu tak potrzebni. Każdą
naszą wizytą próbujemy pokazać naszym Przyjaciołom, że są ważni, że są piękni, niepowtarzalni,
że ich historia jest warta słuchania. Jesteśmy tylko dla nich i chcemy z nimi być. To bezcenny dar
także dla nas, gdy uczymy się patrzeć na każdego człowieka oczami Boga, szukać Go w trudnych
historiach życia. Po wizytach odmawiamy nieszpory i idziemy na Mszę św. do naszej parafii.
Po powrocie szybko przygotowujemy kolację, czekając na Lucho – brata Rodolfo, który wciąż
walczy z nałogiem narkotykowym. Wie, że jest słaby i uprzedzał nas, że różnie może być, ale
że będzie się starał. Nie przyszedł – widocznie dziś nie udało się wytrwać. Imponuje mi jego walka.
Żyje wśród narkomanów, bo taką ma rodzinę, a mimo wszystko próbuje nie brać. Ciągle się
przewraca, a jednak znowu wstaje. Ciągle na drodze krzyżowej… Mijam go często po drodze do
kościoła i czuję się taka mała wobec wielkiej wiary tego człowieka. Mój dzień kończy kompleta
całej wspólnoty domu. To czas, by przeprosić i podziękować sobie nawzajem za cały dzień.
Dziękujemy za drobiazgi – dobry obiad, rozmowę, wspólne sprzątanie. Rzeczy oczywiste,
wykonywane co dzień w każdym domu. Kiedy jednak pada owo „dziękuję” skierowane konkretnie
do mnie, ta zwykła rzecz nabiera nowego znaczenia. Wkładam w nią za każdym razem więcej
uwagi i miłości, bo nie służy ona samej sobie, ale jest dla konkretnej osoby. To mała rzecz, ale
doceniona rodzi miłość pomiędzy nami. Każdej rodzinie życzę takiego momentu wspólnego
rachunku sumienia. Jeden dzień. Zwyczajnie niezwykły. Zasypiam szczęśliwa,
bo „nakarmiłam dziś Chrystusa”, odwiedziłam Go w Barrios Altos. Zasypiam, myśląc o Was, życząc
Wam tego szczęścia, tej miłości, która nadaje sens najprostszym słowom, najmniejszym rzeczom.
(Magdalena Trudzik)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
XIV NIEDZIELA ZWYKŁA

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów III. i IV.
W poniedziałek 13 rocznica śmierci długoletniego proboszcza Parafii Radymno ks. Prałata
Ludwika Dyszyńskiego. Modlitwom parafian polecamy zmarłego proboszcza.
We wtorek święto św. Benedykta, Patrona Europy.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II o godz. 17.45.
W czwartek, 13 lipca po Mszy św. nabożeństwo fatimskie.
W piątek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i przez
wstawiennictwo św. Siostry Faustyny.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów V. i VI.
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania
w SOBOTĘ na godz. 8.00 mieszkańców ul. Budowlanych nry od 41 do końca.

INTENCJE MSZY ŚW. 09/07 - 16/07/2017
09/07/2017 XIV Niedziela Zwykła
08:00

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

11:30

Za rejon III i IV;

16:00 Za + KAZIMIERZA Barana w 1 rocznicę śmierci

10/07/2017 Poniedziałek
06:30
18:00

Msze św. gregoriańskie za + MARIĘ Loret
Za + HELENĘ Kluz w rocznicę śmierci i za zmarłych RODZICÓW

11/07/2017 Wtorek
06:30

Msze św. gregoriańskie za + MARIĘ Loret

18:00

Za + KS. WŁADYSŁAWA Jackowskiego w 3 rocznicę śmierci

12/07/2017 Środa
06:30
18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek
Msze św. gregoriańskie za + MARIĘ Loret

13/07/2017 Czwartek
06:30
18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek
Za + EUGENIUSZA w 9 rocznicę śmierci

14/07/2017 Piątek
06:30
18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek
Dziękczynna za 70 lat życia z prośbą o zdrowie i Boże błog. dla MIECZYSŁAWA

15/07/2017 Sobota
06:30
18:00

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek
Za ++ ANIELĘ i FRANCISZKA

16/07/2017 XV Niedziela Zwykła
08:00
11:30

Za Parafian;
10:00 Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek
Za rejon V i VI; 16:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., dary Ducha
Świętego, opiekę i zdrowie dla Anny, Andrzeja, Jana i całej rodziny


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

