W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 170 – 3 marca 2019r. – VIII Niedziela Zwykła
Ewangelia na niedzielę (Łk 6,39-45)
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić
niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego
nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz
belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól,
że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz?
Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka
brata swego. Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które
by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się
fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca
swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca
mówią jego usta».

Rozważanie:
Bardzo łatwo przychodzi nam podejmować rolę nauczyciela dobrego postępowania. Łatwo
przybieramy rolę eksperta od tego, "jak powinno być", stając się domorosłymi fachowcami, którzy tak
naprawdę niewiele mają do zaoferowania. Tego "jak powinno być" uczymy się całe życie. Całe życie
jest szkołą Miłości, która "powinna być" wszędzie i zawsze. A nauczyciel i mistrz w tej szkole jest
tylko jeden - Jezus Chrystus. Wszyscy inni są tylko mniej lub bardziej zaawansowanymi w nauce
uczniami. Może zamiast mówić i myśleć tyle o tym, „jak powinno być” włóżmy więcej energii w
jakość naszej relacji z Jezusem. I innym pomagajmy spotkać Jezusa, zamiast ich pouczać. (Mieczysław
Łusiak SJ)

W liturgii obchodzimy: w poniedziałek – Święto św. Kazimierza, królewicza, w środę – Środa
Popielcowa, w czwartek – wspomnienie św. Perpetuy i Felicyty, męczennic, w piątek – św. Jana
Bożego, zakonnika, w sobotę – św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy.
Liturgia słowa: Niedziela (03.03): Syr 27,4-7 Ps 92 1Kor 15,54b-58 Łk 6,39-45; poniedziałek (04.03):
Syr 51,13-20 Ps 16 J 15,9-17; wtorek (05.03): Syr 35,1-12 Ps 50 Mk 10,28-31; środa (06.03): Jl 2,12-18
Ps 51 2Kor 5,20-6,3 Mt 6,1-6.16-18; czwartek (07.03): Pwt 30,15-20 Ps 1 Łk 9,22-25; piątek (08.03):
Iz 58,1-9a Ps 51 Mt 9,14-15; sobota (09.03): Iz 58, 9b-14 Ps 86 Łk 5,27-32.
Drogi Księże Proboszczu!
Z okazji imienin życzymy Księdzu zdrowia i nieustannej młodości ducha
w codziennym życiu kapłańskim, życzliwości od parafian, aby owoce
kapłańskiego posługiwania w naszej parafii trwały i rozwijały się w naszych
sercach. W szczególności życzymy Bożych łask, wszelkich darów Ducha
Świętego, by zawsze był Ksiądz pełen miłości do Jezusa oraz szukał u Niego
wsparcia i siły, zaś słowami i przykładem uczył nas takiej miłości.

40 dni szansy – tradycje i obyczaje wielkopostne
Przed nami kolejny Wielki Post – czas wyciszenia, uspokojenia, zamyślenia, powagi, czas
przygotowania do świąt Wielkiej Nocy. Geneza Wielkiego Postu wiąże się ze słowami Pana Jezusa:
„Przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego i wtedy, w owe dni, będą pościli” (Łk 5,35).
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa poszczono tylko w Wielki Piątek i Wielką Sobotę, w III w. –

przez cały tydzień, a od IV w. ustanowiono post czterdziestodniowy na pamiątkę postu Chrystusa na
pustyni i czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po ucieczce z Egiptu. Niedziele, jako dni świąteczne,
nie były wliczane do postu, dlatego początek czasu umartwienia i pokuty przypada na środę.
Środa Popielcowa przypomina nam o przemijaniu. Taką wymowę ma gest posypania głów
popiołem oraz słowa, że jesteśmy prochem i w proch się obrócimy. W liturgii pojawiają się fioletowe
barwy symbolizujące potrzebę pokuty. Popielec motywuje do podjęcia trudu wewnętrznej przemiany.
Podkreśla znaczenie Bożego Miłosierdzia, które jest jedynym skutecznym lekarstwem dla człowieka
pragnącego autentycznie uwolnić się od grzechów i uzyskać Boże przebaczenie. Wielki Post to czas
nawracania się. Przypominają nam o nabożeństwa: Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej. W duchu
umartwienia i pobożności przygotowujemy się do godnego przeżywania święta Zmartwychwstania
Pańskiego. Nasi przodkowie bardzo gorliwie wypełniali zalecenia Kościoła. Powszechnym było
rezygnowanie w Wielkim Poście z potraw mięsnych, tłuszczów zwierzęcych, a nawet miodu, nabiału,
cukru. Żywiono się postnym żurem i bardzo skromnymi potrawami. Rezygnowano z picia alkoholu,
palenia tytoniu, życia towarzyskiego, słuchania muzyki, urządzania zabaw, bogatych strojów. W
ramach przygotowania do świąt Wielkanocnych porządkowano domy i obejścia. W marcu
rozpoczynano siewy, pamiętając o staropolskim przysłowiu: „Kto sieje w marcu, ten zbiera w garncu”.
Bardzo uroczyście obchodzono święto Zwiastowania Pańskiego (25 marca). Nazywano je świętem
Matki Bożej „wiosennej, ożywiającej, kwietnej, wcielenia Słowa”. Szczególnie zwracano w tym dniu
uwagę na pogodę, wierząc, że „jakie Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie”. W Niedzielę Palmową
obchodzimy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy. Obecnie, tak jak kiedyś, święcimy w tym
dniu gałązki palmowe. W niektórych regionach dotąd organizowane są konkursy na największe i
najpiękniejsze palmy, które po poświęceniu są noszone w uroczystych procesjach. Poświęcone palmy
umieszczano nad drzwiami lub za ramami obrazów. Miały one chronić przed pożarami i piorunami.
Zgodnie z kalendarzem liturgicznym Wielki Post trwa do Wielkiego Czwartku. Odprawiana w tym
dniu Msza Wieczerzy Pańskiej zamyka okres pokutny i rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego.
Wielki Post to wyjątkowy czas odejścia od nieustannego, życiowego karnawału. Czas koncentracji na
duchowości. Powinno mu towarzyszyć wyciszenie, modlitwa, wyrzeczenie, jałmużna. W tym roku po
raz kolejny czeka nas 40 dni wielkiej życiowej szansy. (D.E.)

Największy z cudów – rekolekcje Domowego Kościoła w Radymnie
Trwające w zeszłym tygodniu od piątkowego wieczora do niedzielnego popołudnia rekolekcje
organizowane przez Domowy Kościół Rejonu Radymno były wyjątkowym spotkaniem z tajemnicą
Eucharystii. Rekolekcje głosił ks. Paweł Franus, wikary naszej Parafii, a wspomagała go para
prowadząca Edyta i Dariusz Tracz z Przemyśla. Jak dzielili się ich organizatorzy Barbara i Bolesław
Przytułowie (odpowiedzialni za Domowy Kościół Rejonu Radymno) temat rekolekcji był odpowiedzią
na prośby członków DK. W rekolekcjach uczestniczyło w nich około 60 osób i byli to tylko
członkowie Domowego Kościoła. W czasie rekolekcji, w którym miałem szczęście wraz z żoną
uczestniczyć, mieliśmy okazję na nowo spojrzeć na Liturgię. Spotkanie z Panem Jezusem
Eucharystycznym miało zarówno wymiar duchowy, jak i bardzo praktyczny. Mieliśmy okazję
wysłuchać konferencji nt. „Sacrum w liturgii” i „Struktura Mszy Świętej”. Podczas warsztatów
liturgicznym mieliśmy możliwość zobaczenie i dotknięcia ksiąg i sprzętów liturgicznych.
Poznawaliśmy znaczenie poszczególnych słów i gestów. Bardzo mocnym przeżyciem był sobotni
wieczór uwielbienia, podczas którego mieliśmy możliwość podejść jako małżonkowie do wspólnego
błogosławieństwa. Treści, których słuchaliśmy mieliśmy okazję skonfrontować z praktyką życia
podczas modlitwy osobistej, spotkań w grupach i w czasie dialogu małżeńskiego. Ważnym dla mnie
osobiście faktem, jest to, że Msza Św. jest uobecnieniem Paschy Jezusa, a więc okresu Jego
największej walki duchowej. Pozwoliło mi to inaczej spojrzeć na przeżywane w czasie Mszy
rozproszenia. Uświadomiłem sobie też, jak ważna dla przeżywania Mszy jest osobista intencja, w
jakiej ją ofiarowujemy. Jestem bardzo wdzięczny ks. Pawłowi, który przygotował się tak, jakby te
rekolekcje miały trwać co najmniej dwa razy dłużej. Wdzięczny organizatorom i wszystkim osobom
ich wspierającym, a nade wszystko wszystkim uczestnikom tych rekolekcji. Daliście nam poczuć siłę
wspólnoty skupionej wokół Jezusa. (J.M.)

Intencje Mszy Św. 04/03/2019 - 10/03/2019
04/03/2019 Poniedziałek
06:30 Za + ADAMA Walickiego; 06:30
Za + KAZIMIERZA o łaskę życia wiecznego (od
córki z mężem); 18:00 Za Ks. PROBOSZCZA w dniu imienin
18:00 Za ks. Proboszcza o Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski (od Akcji Katolickiej)
05/03/2019 Wtorek
06:30 Za + ADAMA Walickiego; 18:00 Z okazji 91 urodzin HELENY o Boże błog. i opiekę
Matki Bożej; 18:00 Za + KAZIMIERZA Burbeło
06/03/2019 Środa
06:30 Za + ADAMA Walickiego; 18:00 Za + STANISŁAWĘ Marciak; 18:00 Za + HENRYKA
07/03/2019 Czwartek
06:30 Za + ADAMA Walickiego
18:00 O zdrowie i Boże błog. EDWARDA i JÓZEFY; 18:00 Za + ANNĘ
08/03/2019 Piątek
08:00 Za + ADAMA Walickiego; 18:00
O potrzebne łaski dla pewnej osoby i opiekę Matki
Bożej dla całej rodziny; 18:00 Za + MARTĘ Luft
09/03/2019 Sobota
08:00 Za + ADAMA Walickiego;
10:00 Za CHORYCH z naszej Parafii
18:00 Za + ANDRZEJA Czech w 8 rocz. śmierci;
18:00 Za + ZOFIĘ Woźny
10/03/2019 I Niedziela Wielkiego Postu
08:00 Za MARIĘ Wożniak;
10:00 Za + ADAMA Walickiego
11:30 Za rejon III i IV;
16:00 Za Parafian

Ogłoszenia Parafialne – VIII Niedziela Zwykła
1. Dziś rozpoczyna się Tydzień Trzeźwości. Zachęcamy do podejmowania abstynencji i do

modlitwy o trzeźwość, za uzależnionych i ich rodziny (w przedsionku kościoła wyłożone są
kartki z Krucjatą Wyzwolenia Człowieka).
2. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca. O 15.30 modlitwa różańcowa i zmiany tajemnic.
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie członków Żywego Różańca, do modlitwy w
intencjach związanych z Tygodniem Trzeźwości oraz w intencji naszych Rekolekcji
Parafialnych.
3. W tym tygodniu przypada Środa Popielcowa. Rozpoczniemy
czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez modlitwę, pokutne uczynki
i czynną miłość bliźniego przygotowujemy się do Świąt Wielkanocnych.
Msze Święte z posypaniem głów popiołem będą o godz. 6.30 i 18.00. Można także zabrać
poświęcony popiół dla nieobecnych w tym dniu w kościele.
W środę popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych (wszystkich,
którzy ukończyli 14 rok życia) oraz post ilościowy (wszystkich, którzy ukończyli 18. rok
życia a nie rozpoczęli 60.) Młodsza młodzież i dzieci powinny być także wprowadzane w
ducha pokuty, mimo że post nie obowiązuje ich pod sankcją grzechu.
Przypominamy także, że we wszystkie piątki roku obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych. Pamiętajmy również, że rozpoczynający Wielki Post to okres pokutny w Kościele,
w którym powstrzymajmy się od zabaw, tańców i dyskotek.
4. W Środę Popielcową będzie możliwość złożenia ofiary na tacę jako jałmużny Miłosierdzia,
przeznaczonej na wyposażenie i działalność znanego nam w Jarosławiu Domu Ulgi w
Cierpieniu im. św. Jana Pawła II. Za ofiarność i okazane serce bardzo dziękujemy.

5. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będą odprawiane Drogi Krzyżowe, a w niedziele –

Gorzkie Żale, Za udział w tych nabożeństwach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
6. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu od
godz. 15.00. Prosimy szczególnie o modlitwę w intencji naszych Rekolekcji Parafialnych.
7. Od jutra Msze św. wieczorne będą już o godz. 18.00 !!!
8. W
przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów
III i IV. O godz. 15.15 Gorzkie Żale.
9. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz.
19.30 !!! (po konferencji dla DOROSŁYCH) mieszkańców os. Jagiełły blok nr 15.
mieszkania od 1 do 20.
10. W PONIEDZIAŁEK spotkanie MINISTRANTÓW i LEKTORÓW.
11. W PIĄTEK rozpoczną się w naszej Parafii Rekolekcje. Prowadził je będzie O. Mirosław

Sander, Dominikanin. Pochodzi z naszej diecezji, a obecnie pracuje w Warszawie. Pełni
wiele odpowiedzialnych funkcji w zakonie Dominikanów.
Zapraszamy wszystkich do udziału w rekolekcjach. Szczegółowy program nabożeństw
rekolekcyjnych jest umieszczony na tablicy ogłoszeń, w gazetce i na stronie internetowej
parafii.

PROGRAM REKOLEKCJI
8 – 10. 03. 2019 r.
PIĄTEK 8 marca
8.00
15.30
18.00
18.30

– MSZA ŚWIĘTA z rozważaniami rekolekcyjnymi.
– Droga Krzyżowa dla DZIECI.
– DROGA KRZYŻOWA dla STARSZYCH i MŁODZIEŻY szkół
średnich oraz pozaszkolnej
– MSZA ŚWIĘTA z rozważaniami rekolekcyjnymi.
– Po Mszy św. spotkanie rekolekcyjne z MŁODZIEŻĄ.

SOBOTA 9 marca
8.00
10.00
15.00

18.00

–
–
–
–
–
–
–
–

MSZA ŚWIĘTA z rozważaniami rekolekcyjnymi
Po Mszy św. konferencja dla DOROSŁYCH
Msza św. dla CHOTRYCH.
Nabożeństwo pokutne przygotowujące do SPOWIEDZI.
ADORACJA Najświętszego Sakramentu od 15.00 do 18.00
SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA od 15.00 do 17.00
MSZA ŚWIĘTA z rozważaniami rekolekcyjnymi
Po Mszy św. konferencja dla DOROSŁYCH

NIEDZIELA 10 marca - I NIEDZIELA W. POSTU.
8.00; 10.00; 11.30 – MSZE ŚWIĘTE z rozważaniami rekolekcyjnymi.
15.15
– GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym i błogosławieństwem na
zakończenie REKOLEKCJI.
– Po Gorzkich Żalach MSZA ŚWIĘTA
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

