W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 167 – 10 lutego 2019r. – V Niedziela Zwykła

Ewangelia na niedzielę (Łk 5,1-11)
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa
Bożego, a On stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie
stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy
do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco
odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do
Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!» A Szymon odpowiedział:
«Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci».
Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać.
Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci
podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr
przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiekiem
grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb,
jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami
Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I
wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.

Rozważanie:
Cudowny połów ryb. Szymon ciężko pracuje całą noc - bez rezultatu. Jezu każe mu
wypłynąć na głębię i zarzucić sieci na nowo. Całe rybackie doświadczenie Piotra zdaje się
krzyczeć: „Nie tu i nie teraz”. Ani miejsce, ani pora nie daje żadnej możliwości pozytywnego
rezultatu. Dla Piotra jedynym uzasadnieniem jego działania jest słowo Jezusa. I sieci zagarniają
mnóstwo ryb. Tak wielkie, że zaczynają pękać. Tak wielkie, że wypełnione nimi dwie łodzie
prawie toną. Chciałoby się powiedzieć: Po co aż tyle? Po to, by skruszyć serce Szymona Piotra.
By uznał siebie nic nie znaczącym i zależnym od Boga nawet w tej sferze swojego życia, którą
uważał za swoją specjalność. By uznał się niegodnym Bożych darów, które otrzymał. By mógł
ruszyć za Jezusem. Czy w swoim życiu było doświadczenie, któremu odpowiada cudowny
połów ryb z życia św. Piotra? Jeśli nie, proś o nie. Jeśli tak, to jak wpłynęło ono na Twoje
życie? (D.E.)
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, Światowy Dzień Chorego, w
czwartek – św. Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.
Liturgia słowa:
Niedziela (10.02): Iz 6,1-2a.3-8 Ps 138 1Kor 15,1-11 Łk 5,1-11; poniedziałek (11.02): Rdz 1,1-19
Ps 104 Mk 6,53-56; wtorek (12.02): Rdz 1,20-2,4a Ps 8 Mk 7,1-13; środa (13.02): Rdz 2,4b-9.15-17
Ps 104 Mk 7,14-23; czwartek (14.02): Dz 13,46-49 Ps 117 Łk 10,1-9; piątek (15.02): Rdz 3,1-8 Ps 32
Mk 7,31-37; sobota (16.02): Rdz 3, 9-24 Ps 90 Mk 8,1-10.

Orędzie na Światowy Dzień Chorego: gest wielkodusznego daru
Światowy Dzień Chorego przypada 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. W tym roku
jego centralne obchody odbędą się w Kalkucie w Indiach, mieście św. Matki Teresy, założycielki
zgromadzenia Misjonarek Miłości. Gesty wielkodusznego daru są najbardziej wiarygodną drogą

ewangelizacji. Opieka nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów,
niezwłocznych i prostych, jak zwyczajny dotyk, poprzez który daje sie odczuć drugiemu, że jest ważny –
napisał Papież w przesłaniu na XXVII Światowy Dzień Chorego. Jego temat został zaczerpnięty
z Ewangelii św. Mateusza: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10, 8). Franciszek zwrócił
uwagę, że życie człowieka jest darem, jaki otrzymaliśmy od Boga, stąd nie może być uważane za
prywatną własność czy zwykłe posiadanie, szczególnie w obliczu zdobyczy medycyny, która mogłaby
doprowadzić człowieka do ulegnięcia pokusie manipulowania nim. Podobnie darowanie nie jest
zwykłym dawaniem, bo zawiera w sobie dar z siebie i zakłada pragnienie utworzenia więzi. Papież
zaznaczył, że nikt z ludzi na żadnym etapie życia nie jest w stanie uwolnić się od potrzeby i pomocy
innych. Stąd potrzeba pokory, traktowania innych jak braci i zdolności do praktykowania solidarności
opartej na dobru wspólnym. Jako przykład osoby, wzoru miłości, która jest odbiciem miłości samego
Boga wobec ubogich i chorych, Franciszek wskazał św. Matkę Teresę. Ona pomaga nam zrozumieć, że
jedynym kryterium działania musi być bezinteresowna miłość wobec wszystkich, bez względu na język,
kulturę, grupę etniczną czy religijną. Jej przykład nadal prowadzi nas do poszerzania horyzontów
radości i nadziei dla ludzkości potrzebującej zrozumienia i czułości; zwłaszcza dla tych, którzy cierpią
Miłosierdzie było dla niej solą, która nadaje smak każdemu jej działaniu i światłem rozjaśniającym
ciemności tych, którzy nie mieli już nawet łez, aby płakać nad swoim ubóstwem i cierpieniem. Papież
wskazał także na wielką rolę i znaczenie, jakie odgrywają wolontariusze. Ludzka wielkoduszność jest
zaczynem działania wolontariuszy Wolontariusz jest bezinteresownym przyjacielem, któremu można
powierzyć myśli i emocje; poprzez słuchanie tworzy on warunki, w których chory, nie jest już biernym
obiektem opieki, ale staje się aktywnym podmiotem i bohaterem wzajemnej relacji, zdolnym do
odzyskania nadziei i lepiej przygotowanym do zaakceptowania leczenia. W końcowej części przesłania
Franciszek podkreślił wagę postawy bezinteresowności katolickich placówek służby zdrowia. Wezwał
do promowania kultury daru i bezinteresowności, aby przezwyciężyć kulturę zysku i odrzucenia.
Światowy Dzień Chorego obchodzony jest 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes. Jego
obchody ustanowił św. Jan Paweł II 13 maja 1992 r. (na podst. P. Pasierbek SJ – Watykan)

Święci Cyryl i Metody, patroni Europy
Bracia Cyryl (827-869) i Metody (820-884) byli mnichami, wybitnymi kaznodziejami
i językoznawcami. Z pochodzenia Grecy urodzeni w Salonikach. Na żądanie cesarza bizantyjskiego
Michała III w 860 r. Cyryl wraz z Metodym udał się do Chazarów, plemienia tatarskiego na Krymie,
gdzie założył kościół chrześcijański, a następnie do Bułgarów, skąd w 863 r. udał się wraz z bratem na
Morawy, na prośbę księcia Rościsława, aby głosić Ewangelię i przetłumaczyć na ich język Biblię.
Konstantyn, który po wstąpieniu do klasztoru przybrał imię Cyryl, w związku z brakiem znaków
oddających dźwięki języka słowiańskiego stworzył alfabet pisma staro-cerkiewno-słowiańskiego
zwany głagolicą, którego litery zapożyczył częściowo z greki, armeńskiego i hebrajskiego. Wraz z
Cyrylem od 863 r. działalność misyjną prowadził Metody, który z poparciem Rzymu wprowadził język
słowiański do liturgii, jednak stale prześladowany i oskarżany był o herezje ze strony kleru
niemieckiego, tracącego swe wpływy. Cyryl zmarł w Rzymie w 869 r. Dzieło kontynuował Metody,
który był arcybiskupem Moraw. Podczas synodu biskupów w Bawarii (870 r.) został oskarżony o
herezję i uwięziony przez duchowieństwo niemieckie. Został uwolniony dzięki interwencji papieża
Jana VIII. Metody zmarł w 885 r. prawdopodobnie w Welehradzie na Morawach. Działalność
Świętych w kulturze Słowian zapoczątkowała rozwój języka i piśmiennictwa. Pamięć o ich
dokonaniach jest wciąż żywa. Pod protektoratem UNESCO w 1969 r. na całym świecie obchodzono
1100. rocznicę śmierci Cyryla. W Bułgarii zwyczajowo dzień oświaty i szkolnictwa związany jest z
imionami braci. Cyryl i Metody zostali wkrótce po śmierci kanonizowani. Jan Paweł II ogłosił 31
grudnia 1980 r. Cyryla i Metodego współpatronami. (Ks. Łukasz Leśniak)

Anna Jenke - mocarz modlitwy rozmiłowany w Bogu
W piątek, 15 lutego, mija rocznica śmierci jarosławskiej nauczycielki Anny Jenke (19211976). W czasie wojny jako harcerka angażowała się w działalność konspiracyjną oraz
pomagała biednym i potrzebującym. Dla dzieci organizowała akcję „Kromka chleba”. Po
wojnie ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W duszpasterstwie
akademickim zetknęła się z ks. Karolem Wojtyłą. Jako nauczyciel i wychowawca
pracowała w szkołach średnich w Jarosławiu. Mimo silnego komunizmu i ostrej walki z
Kościołem, otwarcie przyznawała się do swojej wiary i wartości chrześcijańskich. Za to
została odwołana ze stanowiska dyrektora Liceum Sztuk Plastycznych. Swoim uczniom
wpajała miłość do Boga i bliźniego, o czym świadczyła nie tylko słowem, ale również
czynem. Codziennie przyjmowała komunię św., materialnie wspomagała biednych
uczniów. Szczególną troską obejmowała „dzieci ulicy”. Wśród swoich wychowanków
cieszyła się wielkim autorytetem, często nazywana przez nich mamą lub ciocią. Jej
pogrzeb zgromadził rzesze mieszkańców Jarosławia, jej uczniów, przyjaciół i ludzi,
którym pomogła. Kościół dopatrzył się w tej osobie świętości, dlatego pośpieszył ukazać
ją jako wzór do naśladowania przez starania wyniesienia jej do chwały ołtarzy. Chorzy,
biedni i samotni widzieli w niej często ostatni ratunek, a kapłani i siostry zakonne
mocarza modlitwy rozmiłowanego w Bogu. Proces beatyfikacyjny Anny Jenke rozpoczął
się w 1993 r.

Przewodnik po Mszy Świętej i nie tylko - ks. dr Sławomir Sosnowski
Jaka jest struktura Mszy świętej? Zrozumieć liturgię to zrozumieć sens
poszczególnych słów, gestów, które ukierunkowują na to, co jest najważniejsze, na
spotkanie z Chrystusem. Omawiając jednak w kolejnych odcinkach znaczenie nawet
bardzo drobnych gestów nie możemy zagubić się w gąszczu szczegółów. Dobrze jest
mieć szersze, bardziej ogólne spojrzenie na całość Mszy Świętej. Możemy więc zapytać:
jaka jest jej struktura? Jest ona przeznaczona dla każdego, więc jest bardzo prosta. Składa
się na nią Słowo i Znak. Słowo poprzedza sprawowanie Sakramentu. Jesteśmy
zgromadzeni po to, by słuchać. Gdy Jezusa pytają, które jest pierwsze przykazanie, Jezus
mówi: „Słuchaj Izraelu! Pan Bóg Twój jest Bogiem jedynym” i dalej „będziesz
miłował…” Ta zdolność do miłości pojawia się dopiero wtedy, gdy człowiek potrafi być
zasłuchany w Słowo. Najpierw więc przyjmujemy Słowo. Liturgia jest spotkaniem. Nie
dwóch równych. Bóg jest ważniejszy. Najpierw Jego dopuszczamy do głosu. On do nas
mówi. My z wiarą przyjmujemy Jego Słowo. Na tym jednak nie poprzestajemy.
Wchodzimy dalej w spotkanie, które dokonuje się w znakach sakramentalnych. Jeżeli
chodzi o Mszę Świętą, to tym znakiem jest Uczta Eucharystyczna. Mamy dwie główne
części: Liturgię Słowa i Liturgię Eucharystyczną. Poprzedzone są one obrzędami
wstępnymi, które mają nas do nich przygotować. A po nich następują obrzędy
zakończenia - rozesłanie. Ma ono połączyć to, co się dokonało w czasie Mszy Świętej, a
codziennością, w którą wkraczamy. W tym streszcza się całość liturgii. Najpierw się do
niej przygotowujemy – obrzędy wstępne. Potem słuchamy Słowa – to Liturgia Słowa.
Później spotykamy Chrystusa w Znaku – Liturgia Eucharystyczna. A z tym, co
przeżyliśmy, jesteśmy rozesłani – obrzędy zakończenia.

Ogłoszenia Parafialne – V Niedziela Zwykła
1. Jutro Światowy Dzień Chorego. W naszym kościele dodatkowa Msza św. w intencji
wszystkich CHORYCH z naszej Parafii będzie o godz. 11.00. Prosimy, aby umożliwić
chorym udział w tej modlitwie.
2. W środę, 13 lutego nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy
różańcowej.
3. W czwartek święto św. Cyryla i Metodego, patronów Europy. Adoracja Najświętszego
Sakramentu od godz. 15.00.
4. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów V i VI.
5. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz.
8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 14. mieszkania od 21 do 40.

Intencje Mszy Św. 11/02/2019 - 17/02/2019
11/02/2019 Poniedziałek
06:30 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
11:00 W intencji CHORYCH z naszej Parafii
17:00 O zdrowie, Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla IRENY (od męża, dzieci i wnuków)
17:00 Za + EMILIĘ Bratkowską
17:00 Za + KRZYSZTOFA Pacławskiego w 5 rocz. śmierci
12/02/2019 Wtorek
06:30 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
17:00 O zdrowie i Boże błog. dla MAI
17:00 Za + EMILIĘ Bratkowską;
17:00 Za + FRANCISZKA Kożuszka
13/02/2019 Środa
06:30 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
06:30 Dziękczynna za 31 lat sakramentu małżeństwa BARBARY i BOGDANA z prośbą

o dalsze Boże błog. opiekę dla małżonków i ich dzieci
17:00 Za + EMILIĘ Bartkowską;
17:00 Za + KAROLA Świtalskiego w 1 rocz. śmierci
14/02/2019 Czwartek
06:30 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
17:00 Za + EMILIĘ Bratkowską
17:00 Za + JANA Jaworskiego
15/02/2019 Piątek
06:30 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
17:00 Za + EMILIĘ Bartkowską
17:00 Za + JANA Składana w 30 rocz. śmierci oraz + ANNĘ
16/02/2019 Sobota
06:30 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
17:00 Za + EMILIĘ Bratkowską
17:00 Za + TADEUSZA Michalskiego w 5 rocz. śmierci
17:00 Za + KATARZYNĘ Zachodnią
17/02/2019 VI Niedziela Zwykła
08:00 Za + EMILIĘ Bratkowską
10:00 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
11:30 Za rejon V i VI; 16:00 Za Parafian
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

