W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 87 – 30 lipca 2017 r. – XVII NIEDZIELA ZWYKŁA


Ewangelia na niedzielę (Mt 13,44-52)
Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne
jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie.
Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę. Dalej, podobne
jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy
znalazł jedną drogocenną
perłę, poszedł, sprzedał wszystko,
co miał, i kupił ją». «Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci,
zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na
brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata: wyjdą
aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz
i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko?» Odpowiedzieli Mu: «Tak». A On rzekł do nich:
«Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest
do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».

Rozważanie:

Dzisiejsza Ewangelia zawiera trzy obrazy ilustrujące rzeczywistość królestwa niebieskiego. Jest „ukrytym
skarbem”. Jest „ukryte” - nie jest więc czymś widzialnym i wszystkim znanym. Jest „skarbem” – posiada
wielką, nieporównywalną z niczym wartość. W drugim obrazie Jezus porównuje królestwo do kupca
poszukującego pięknych pereł. Porównanie odnosi się do kupca, a nie do perły. On oznacza człowieka,
a perła prawdę. Trzeci obraz – „sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju” jest
najbardziej ogólny. Wizja ta nawiązuje do obrazu Sądu Ostatecznego, nie oznacza to jednak, że nie jest
aktualna dzisiaj. Sieć symbolizuje bowiem rzeczywistość królestwa niebieskiego, przez którą, niczym
przez sito, przepływa morze ludzkiej historii. Królestwo Boże jawi się więc jako rzeczywistość
jednocześnie widzialna i niewidzialna, cenna i poszukiwana. Raz odnaleziona wzrasta w człowieku
zdolnym do jej posiadania. Przenika zbawieniem całą ludzkość. (Lectio divina na każdy dzień roku t. 13)


W liturgii w tym tygodniu obchodzimy: w poniedziałek – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli,
prezbitera, we wtorek – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła, w środę –
bł. Augusta Czartoryskiego, prezbitera, w piątek – św. Jana Marii Vianneya, prezbitera, w sobotę –
rocznica poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej Maryi Panny.
Czytania mszalne:
Niedziela (30.07):
1Krl 3,5.7-12
Ps 119
Rz 8,28-30
Mt 13,44-52;
poniedziałek (31.07):
Wj 32,15-24.30-34 Ps 106 Mt 13,31-35; wtorek (01.08): Wj 33,7-11;34,5-9.28 Ps 103 Mt 13,36-43;
środa (02.08): Wj 34,29-35 Ps 99 Mt 13,44-46; czwartek (03.08): Wj 40,16-21.34-38 Ps 84,
Mt 13,47-53; piątek (04.08): Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Ps 81 Mt 13,54-58; sobota (05.08):
Kpł 23,1.4-11.15-16.27.34b-37 Ps 67 Mt 14,1-12.
Intencje modlitewne - sierpień:
Intencja ogólna: Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali wszystkim
odkrywać piękno świata stworzonego.
Diecezjalna intencja różańcowa: O trzeźwość w naszych rodzinach i dar wolności i uzdrowienia
dla zniewolonych przez nałóg pijaństwa.



Modlitwa za kapłanów

4 sierpnia Kościół przypomina nam postać wielkiego kapłana, patrona proboszczów oraz wewnętrznej
odnowy kapłanów w duchu Ewangelii - św. Jana Marię Vianneya. W tym dniu pomódlmy
się za naszych Duszpasterzy za wstawiennictwem ich Świętego Patrona:
Wszechmogący i miłosierny Boże, w świętym Janie Vianneyu dałeś nam wzór kapłana znakomitego
w pasterskiej gorliwości. Przez jego wstawiennictwo uświęcaj wszystkich kapłanów, pomóż im zdobywać
ludzi dla Twego Królestwa i razem z nimi osiągnąć wieczną chwałę. Amen. Święty Janie Vianneyu, patronie
kapłanów, módl się za nami.

Doświadczyć miłości Boga i bliźniego w drodze do Jasnogórskiej Pani
Jedną z wielu wakacyjnych propozycji spędzenia wolnego czasu jest z pewnością Piesza Pielgrzymka
na Jasną Górę, która w tym roku już po raz 37. wyruszyła z Przemyśla i innych miast naszej diecezji. Trudno
słowami wyrazić i opowiedzieć o tych doświadczeniach komuś, kto jeszcze nigdy nie miał okazji przeżyć
takich rekolekcji w drodze. Są one związane z wysiłkiem fizycznym, jednak pragnienie spotkania z Maryją,
konkretna intencja i szczera chęć pielgrzymowania pozwala pokonać wszelkie trudy i wątpliwości.
Pielgrzymka jest najpierw okazją do doświadczenia miłości Boga. W centrum każdego dnia stoi zawsze
Eucharystia, najwspanialsze spotkanie z Bogiem, dodatkowo głoszone konferencje, przeżywana
Droga krzyżowa, odmawiany różaniec czy Koronka do Miłosierdzia Bożego, pozwalają zasmakować
modlitwy w drodze. A droga jest po prostu piękna pokazująca wspaniałe dzieło stworzenia świata.
Dalej pielgrzymka jest szczególną okazją doświadczenia miłości bliźniego. Wspólne pielgrzymowanie
jednoczy najpierw pątników danej grupy. Jednak przed wszystkim pielgrzymi trud pokazuje jak wielka jest
dobroć ludzi przygotowujących dla pielgrzymów posiłki, czy przyjmujących na noclegi do swoich domów.
To właśnie otwarte szeroko serce gospodarzy pozwala zrozumieć na czym tak naprawdę polegają uczynki
miłosierdzia i co one oznaczają w naszym chrześcijańskim życiu. Po całym dniu pielgrzymowania właśnie
to wydaje się najwspanialszą nagrodą, ludzka życzliwość i ofiarowana gościnność. Wyraża się ona
także w tym, że ludzie wychodzą do drogi po to, by pozdrowić pielgrzymów i prosić ich o modlitwę przed
tronem Maryi.
Tak więc pielgrzymka jako jedna z form pobożności religijnej pozwala tak konkretnie doświadczyć
Bożej miłości, pozwala zrozumieć niejako na nowo sens swojego życia i powołania. Z jednej strony jest
niezwykłą przygodą a z drugiej wspaniałym duchowym przeżyciem wyjścia ze swojego domu, środowiska
życia ku nowej rzeczywistości jaką stanowi pielgrzymka. Tych wszystkich którzy chcieliby doświadczyć
wielu wspaniałych wrażeń związanych z pielgrzymowaniem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaprosić
do pieszej wędrówki zwanej rekolekcjami w drodze. [x. J.F.]



Sanktuarium w Dębowcu
Miesiące wakacyjne to czas, kiedy Polacy w dużej liczbie
podejmują mniejszy czy większy trud pieszego
pielgrzymowania do wielu świętych miejsc, które
są zwykle sanktuariami maryjnymi.
W najbliższą sobotę, 5 sierpnia, nasza parafialna Akcja
Katolicka organizuje wyjazd do Sanktuarium Matki Boskiej
Płaczącej w Dębowcu oraz św. Jana z Dukli.
Ponad 170 lat temu z La Salette popłynęły słowa Orędzia
Matki
Bożej.
Gorzkie
słowa
wypowiedziane
ze łzami w oczach. Maryja wypomniała ludziom,
że odchodzą od Boga, nie okazują szacunku Jej Synowi, nie
wypełniają przykazań Bożych. Sanktuarium Matki Bożej
Saletyńskiej w Dębowcu jest zwane polskim La Salette.
Założyli je Misjonarze Saletyni, zgromadzenie utworzone w 1852 r., rok po ogłoszeniu dekretu
o prawdziwości objawienia w La Salette.
Historia sanktuarium dębowieckiego jest stosunkowo krótka. W 1910 r. w Dębowcu koło Jasła
wystawiono na sprzedaż część majątku hrabiego Floriana Ziemiałkowskiego. Saletyni kupili tę ziemię
i jeszcze w tym samym roku przystąpili do budowy klasztoru. Obecnie w Dębowcu stoi nowy kościół Matki
Bożej Saletyńskiej, poświęcony w 1966 r. oraz kaplica Matki Bożej z La Salette z 1960 r. Poprzedni kościół
i kaplica zostały bowiem zniszczone podczas wojny.
Przedwojenna jest natomiast Kalwaria Saletyńska, zbudowana w 1929 r. Została tylko przeniesiona
na nowe miejsce. Na Kalwarii znajdują się figury przedstawiające trzy fazy objawienia w La Salette.
14 scen Męki Pana Jezusa w formie płaskorzeźby umieszczono na krzyżach ustawionych wzdłuż drogi
krzyżowej. W 1983 r. wykonano kapliczki różańcowe wokół placu sanktuaryjnego.
Szczególnym kultem wiernych cieszy się figura Matki Bożej Płaczącej, która jest kopią figury
z La Salette. Przedstawia Matkę Bożą Saletyńską siedzącą na kamiennym głazie, z twarzą ukrytą
w dłoniach i pochyloną do przodu. Została wykonana z drewna lipowego w 1959 r. i pokryta polichromią
w Krakowie w 1960 r. Twórcą był rzeźbiarz Edward Koś. 15 września 1996 r. miała miejsce uroczystość
koronacji papieskiej łaskami słynącej Figury Matki Bożej Płaczącej, dokonana przez nuncjusza
apostolskiego, ks. abp. Józefa Kowalczyka.
(D.E. na podstawie kosciol.wiara.pl))



List od Agaty z Hondurasu – cz. 3
To co Wam opowiadam nie wydaje się niczym nadzwyczajnym, jest proste. Bo taka jest właśnie moja
misja. I takiej prostoty życia się tu uczę. Gdy tu przyjechałam miałam głowę pełną ideałów, chciałam
zmieniać świat, pomagać, pracować dla innych. Wyobrażałam sobie ciężką pracę, po której będę
się mogła poczuć spełniona. Każdy dzień pokazuje mi jednak, że nie o takie spełnienie tu chodzi.
Kiedy rozmawiam z niektórymi z Was lub
czytam wiadomości od Was, często pytacie,
co ja tu robię? Mam problem z odpowiedzią
– myślę sobie - przecież nic takiego
konkretnego tu nie czynię Nie mogę
odpowiedzieć, że pracowałam dziś 8 godzin
na rzecz ubóstwa, że nauczyłam czegoś
nowego tutejsze dzieci, że komuś pomogłam
znaleźć pracę, ofiarowałam konkretną sumę
pieniędzy lub nakarmiłam tyle i tyle
głodnych ludzi. Mój pierwszy miesiąc misji
uczy mnie zupełnie innego spojrzenia
na pomaganie. Pomaganie którego nie da się
zmierzyć
ilością
godzin spędzonych
z dziećmi, ilością zrealizowanych wizyt czy
ofiarowanych pieniędzy. Odkrywam pomaganie które nie jest działaniem czy robieniem, lecz
pomaganiem wyrażanym w obecności. Takie pomaganie, które nie karmi mojej dumy i nie buduje
pomnika mojej chwały. Co raz bardziej rozumiem słowa założyciela Domów Serca, który mówił,
że „kiedy zaczynamy liczyć, znika dobroczynność”.
Mogę też śmiało powiedzieć, że moja misja to szkoła miłości, miłości prostej i bezinteresownej,
miłości, która na co dzień wyrażana jest w prostych gestach. Kiedy spotykamy dzieci na ulicy
i pozwalamy się wyściskać, skakać na siebie i poświęcamy im trochę czasu na wspólne, spontaniczne
zabawy. Kiedy Dona Juana, sąsiadka z naprzeciwka przychodzi do nas obiad i kiedy Cinthia,
przyjaciółka z dzielnicy z dumą uczy nas przygotowywać tutejsze specjały „Baleadas”. Kiedy
uczestniczymy w pogrzebie zamordowanego syna naszej Przyjaciółki i animujemy modlitwę, bo nie
jest obecny żaden kapłan i gdy później cała rodzina może przyjść na modlitwę do naszej domowej
kaplicy, bo kościół jest wyjątkowo zamknięty i nie ma w tym dniu Mszy Świętej. Kiedy Karen
potrzebuje pójść na zakupy i nie ma się kto zaopiekować jej małymi dziećmi i zostawia je u nas. Kiedy
tańczymy i śpiewamy ze schorowanym Don Juliem, który na co dzień ledwo chodzi i spędza czas
w swoim pokoju. Kiedy możemy przygotować ciasto dla Doni Ildy, bo właśnie ma urodziny i idziemy
do niej w odwiedziny. Kiedy ktoś stuka do bramy właśnie wtedy, kiedy jest czas mojej poobiedniej
sjesty. Kiedy przychodzi pijany Mauro i prosi o jedzenie lub przychodzi Lorena zrobić pranie, bo w jej
domu nie ma wody. Wizyta z urodzinowym ciastem u naszej przyjaciółki Funny Tych momentów jest
wiele i to one uczą mnie prawdziwego zatrzymania się przy człowieku. Pokazują, że istnienie Domu
Serca jest potrzebne i uświadamiają, że aktualnie i ja ten Dom tworzę.
Wierzę, że w tym wszystkim jest Pan Bóg i to On mnie zaprasza bym każdego dnia kochała coraz
bardziej. Przyjechałam tu coś zmieniać, ale to misja przemienia mnie. Jeszcze raz Wam dziękuję
za wszelkie wsparcie, jest to niesamowicie miłe i naprawdę odczuwalne. Wiem, że daleko w Polsce są
ludzie, którzy mi kibicują i kiedy mam gorszy dzień, nic mi się nie chce i zastanawiam się czy
to wszystko ma sens, przypominam sobie o moich Darczyńcach i od razu siły i chęci wracają. Pamiętam
o Was w moich modlitwach i z prawdziwie honduraską otwartością serdecznie pozdrawiam. (Agata M.)

Mikołaj Paweł KACZMAR i Antoni DZIMIRA
przez sakrament Chrztu świętego zostali powołani do życia
i godności Dziecka Bożego. Dziękujemy Panu Bogu za dar tego
wybrania i prosimy, by Rodzice i Chrzestni przez modlitwę
i świadectwo życia uczynili wszystko, aby Bóg w sercach i życiu
tych ochrzczonych dzieci był najważniejszą i jedyną wartością.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. We wtorek rozpoczyna się miesiąc sierpień – miesiąc trzeźwości. Zachęcamy parafian

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

do powstrzymania się w tym miesiącu od używania alkoholu jako wynagrodzenia Panu Bogu
za grzechy pijaństwa.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II o godz. 17.45.
W piątek po Mszy św. wieczornej nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego i przez wstawiennictwo
św. Siostry Faustyny.
W piątek wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów, w modlitwie polecamy
wszystkich duszpasterzy.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Wyjazd do chorych
w piątek o godz. 8.00.
W sobotę zapraszamy parafian na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Matki Bożej.
W przyszłą niedzielę Święto Przemienienia Pańskiego. Msza św. o godz. 11.30 sprawowana
w intencji rejonów I. i II. O godz. 15.30 zmiany tajemnic różańcowych.
Odpust w Zadąbrowiu.
Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców domów przy ul. ul. Piaskowej i Plażowej.
Od 12 do 15 sierpnia organizowana jest tradycyjna pielgrzymka do Kalwarii Pacławskiej.
Zapisy na noclegi w zakrystii. Cena za wszystkie trzy noclegi – 40 zł.

INTENCJE MSZY ŚW. 30/07 - 06/08/2017
30/07/2017 XVII Niedziela Zwykła
08:00

Za Parafian;

10:00 Za + LUDWIKA Tomaszewskiego

11:30

Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo w 57 rocznicę urodzin;
16:00 Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek

31/07/2017 Poniedziałek
06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek;
18:00 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla
Anny, Janusza, Tomasza, Konstancji i całej rodziny

01/08/2017 Wtorek
06:30

Msze św. greg. za + ANNĘ Panek; 18:00 O Boże bł. dla braci z Róży bł. Jerzego Popiełuszki

02/08/2017 Środa
06:30

Msze św. greg. za + ANNĘ Panek; 18:00 Za + ADAMA Muszaka w 3 rocznicę śmierci

03/08/2017 Czwartek
06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek; 18:00 Za + ADAMA Muszaka

04/08/2017 Piątek
06:30

1. Dziękczynna za 50 lat małżeństwa JANINY i STANISŁAWA z prośbą o Boże bł. i opiekę
Matki Bożej; 2. Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek; 3. Za + MARIĘ

18:00

Za + HENRYKA Kątka w 2 rocznicę śmierci

05/08/2017 Sobota
06:30

Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek; 18:00 Za + KAZIMIERZA w 13 rocznicę śmierci

06/08/2017 XVIII Niedziela Zwykła
08:00

Za Parafian;
10:00 Dziękczynna za 40 lat małżeństwa KRYSTYNY i ANDRZEJA
z prośbą o opiekę Matki Bożej

11:30

Za rejon I i II;

16:00 Msze św. gregoriańskie za + ANNĘ Panek


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

