W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 175 – 7 kwietnia 2019 r. – V Niedziela Wielkiego Postu

Ewangelia na niedzielę (J 8,1-11)
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni.
Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. Wówczas
uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą
dopiero co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku,
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na
cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to,
wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po
ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez
grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich.
Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej:
«Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej
Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz».
Rozważanie:

Grzech cudzołóstwa był w Kościele pierwszych wieków traktowany bardzo rygorystycznie. Osoby go
popełniające, zwłaszcza w sposób jawny i powtarzające go w czasie pokuty karano ekskomuniką. Być
może dlatego powyższy fragment był dla niektórych chrześcijan zgorszeniem i nie ma go w wielu
starożytnych rękopisach. Czy jednak takie pełne rygoryzmu myślenie, zwłaszcza wobec innych, nie
jest czasem pułapką, w którą sami wpadamy? Uczonym w piśmie i faryzeuszom nie chodziło tak
naprawdę o cudzołożną kobietę. Ona była tylko pretekstem do postawienia Jezusa w trudnej sytuacji.
Albo sprzeciwi się Prawu Mojżeszowem, albo władzy rzymskiej, która zarezerwowała sobie prawo do
karania śmiercią. W odpowiedzi Jezus pisał na ziemi. Autor ewangeliczny nie zapisał, co Jezus pisał.
Ojcowie Kościoła komentujący ten fragment przypominają w tym momencie słowa proroka
Jeremiasza: „Ci, którzy oddalają się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili źródło żywej wody,
Pana.” Jeśli tak rzeczywiście było, byłoby to pośrednie wskazanie winy potępiających kobietę. Dlatego
tak mocno wybrzmiały w sercach oskarżycieli słowa Jezusa: „Kto z was jest bez grzechu, niech
pierwszy rzuci w nią kamieniem”. Odchodzą wszyscy, tak że zostaje tylko Jezus i cudzołożna kobieta.
W dialogu, który kończy tę scenę Jezus daje jasno do zrozumienia, że ma nic wspólnego
z oskarżycielami, wzywa ją jednak do zerwania z grzechem. Czy chcę naśladować Jezusa? A może
łatwiej mi jest dołączać się do oskarżycieli i potępiać innych? (D.E.)
W liturgii obchodzimy: w sobotę wspomnienie św. Marcina I, papieża i męczennika.
Czytania mszalne: Niedziela (07.04): Iz 43,16-21 Ps 126 Flp 3,8-14 J 8,1-11; poniedziałek (08.04):
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Ps 23 J 8,1-11; wtorek (09.04): Lb 21,4-9 Ps 102 J 8,21-30;
środa (10.04): Dn 3, 14-20.91-92.95 Dn 3 J 8,31-42; czwartek (11.04): Rdz 17,3-9 Ps 105 J 8,51-59;
piątek (12.04): Jr 20,10-13 Ps 18 J 10,31-42; sobota (13.04): Ez 37,21-28 Jr 31 J 11,45-57.
O pokusach i walce duchowej na drodze wiary (cz. 1) – o. Mirosław Sander OP
Gdy słuchamy opisu kuszenia Jezusa nie powinien umknąć nam fakt, że szatan kusił Jezusa do
dobrego. Cóż złego w tym, że Pan Jezus zamieniłby kamień w chleb? W tamtych czasach było niemało
głodujących. Co w tym złego, że ludzie żyliby w dobrobycie? Pierwsza pokusa jest tak naprawdę
zaproszeniem do wprowadzenia powszechnego dobrobytu. Niech wszyscy mają to czego chcą –
komfort życia, dostatek. Szatan mówi do Jezusa, by ten komfort życia wprowadził, a zrezygnował ze
swojej misji. Ewangelia wg św. Łukasza to opis podróży Jezusa do Jerozolimy. Diabeł już na początku

chce Jezusa od tej podróży odciągnąć. Po co pójdziesz do tej Jerozolimy. Najbliżsi przyjaciele cię
zdradzą. Tam cię czeka śmierć. Druga pokusa – diabeł zabiera Jezusa do miasta świętego i każe mu
rzucić się w dół, aby aniołowie uchronili go przed skutkami upadku. Parafrazując słowa Pisma
Świętego mówi: Po co ci ten Kościół? Po co sakramenty? Zaprowadź na ziemi braterstwo, by ludzie
troszczyli się o siebie. Ale zaprzestań swojej misji. Po ludzku nic złego w tych pokusach.
Człowiek jest stworzony przez Boga i ma wszczepione w serce pragnienie Boga samego. Nie
znajdziemy pełni pokoju, dopóki nie spoczniemy w Bogu. Tego pragnienia nie da się wykorzenić. To
pragnienie, dzięki Bogu w nas jest. Oczywiście niektórzy próbują to pragnienie zaspokoić czymś
innym, ale wcześniej czy później gorzko za to zapłacą. Szatan wiedział, że Pan Jezus jest człowiekiem
o absolutnej czystości. Nie przyszedł z pokusami, z którymi przychodzi do człowieka, który upada
i jest grzeszny. Kusi go do dobrego, byle tylko nie wypełnił swojego powołania. Uczy nas to, że dla
każdego z nas diabeł ma swój zestaw pokus. Jest bardzo inteligentny i przebiegły i dobrze nas zna. Zna
nasze słabe punkty. On wie, kiedy pojawia się moment zapalny w twoim małżeństwie. Gdzie jest słaby
punkt twojej żony, byś tam uderzał. On doskonale o tym wie. Trzy pokusy jakich doświadcza Jezus
mają jeden wspólny mianownik. Szatan chce, by Jezus się zatrzymał i nie poszedł dalej. Pan Bóg
i nasza wiara zaprasza nas ciągle do pójścia do przodu. Mówi nam o tym cała historia zbawienia. Jakie
np. są pierwsze słowa, które Bóg kieruje do Abrahama? Idź! Czterdziestoletnia wędrówka Izraela. Cały
czas chodzą. Drogę, którą mogliby przebyć w kilka tygodni, przemierzają przez czterdzieści lat, bo
droga to jest dojrzewanie. Wszystkie twoje pokusy, upadki, kryzysy wiary są po to, by cię
sprowokować do pójścia do przodu. Grzech nie jest po to byś upadł i leżał. Grzech jest po to, byś
w pokorze się podniósł siłą Jezusa udzielaną w Sakramencie Pojednania. Byś dalej szedł do przodu
z mocą Chrystusa. Grzechy i kryzysy w wierze nie są po to byś popadł w rozpacz. Tego bardzo chce
szatan. Do takiej rezygnacji kusi szatan, gdy mówi: Po co masz rozmawiać z żoną? Nie pamiętasz, jak
cię poniżyła? Nie po raz pierwszy? Po co masz jej przebaczać?
Dla kapłanów też szatan ma swój zestaw pokus. Po co ci ten celibat? Czy Pan Bóg nie powiedział:
Czyńcie sobie ziemię poddaną i rozmnażajcie się? Znajdź sobie kobietę i zwiąż się z nią. A nie jakiś
celibat. Jakiś wymysł nie wiadomo po co. Do każdego szatan będzie się starał dotrzeć w bardzo
pokrętny sposób. I powiem rzecz odważną. Czasami może diabeł kusić kogoś do modlitwy. Po co
masz poświęcić dziecku czas i odrabiać z nim lekcje? Po co masz tam coś przygotować mężowi?
Przecież lubisz się modlić. Może nas w ten sposób kusić do rzeczy obiektywnie dobrych, byleby nas
tylko odciągnąć od rzeczy, do których zostaliśmy powołani, które są naszą prawdziwą modlitwą.
Rzeczywiście Jezus mówi: „nieustannie się módlcie”, ale twoją modlitwą jest być może zrobić mężowi
czy dziecku kanapkę. Modlitwa nie może być ucieczką od spełniania codziennych obowiązków.
Liturgiczna Służba Ołtarza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
Drodzy Parafianie! Jako opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza
w naszej parafii, chciałbym was z radością poinformować o
przyjęciu do grona ministrantów i lektorów po ponad rocznym
przygotowaniu nowych chłopców i młodzieńców, którzy jak
ufamy wykażą się gorliwością w służbie Bożej. Dzisiaj podczas
Mszy Świętej o godzinie 11.30 ks. Proboszcz dokona
uroczystego przyjęcia do grona lektorów następujących
kandydatów: Filipa Bącala, Karola Kontka, Karola
Zielińskiego, Krystiana Hołowacza, Szymona Białego. Zaś
do posługi ministranckiej zostaną dopuszczeni poniżej
wymienieni kandydaci: Jakub Puzio, Jakub Zygmunt,
Krzysztof Zwoliński, Maksymilian Marciak, Michał Biały,
Miłosz Skotni. Należy podkreślić, iż zarówno kandydaci na
Herb Liturgicznej Służby Ołtarza
posługę lektora jaki i ministranta wykazali się dużą
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Autor: Szymon Biały
znajomością ducha liturgii, co zostało poświadczone
egzaminem lektorskim i ministranckim.
Podając tę radosną informację do wiadomości naszych parafian prosimy o modlitwę za nowo
ustanowionych lektorów i ministrantów oraz zachęcamy rodziców do posyłania swoich pociech na

służbę Bożą. Od dzisiaj ruszają zapisy nowych kandydatów na ministranta, zachęcamy chłopców
do włączenia się w formację duchową w Liturgicznej Służbie Ołtarza. Warto podkreślić, że bycie
ministrantem i lektorem to przede wszystkim służba Bogu, ale także uczenie się piękna liturgii, rozwój
fizyczny poprzez gry i zabawy oraz uczestnictwo w wycieczkach organizowanych przez LSO.
Chętnych do posługi ministranta w naszej parafii zapraszamy do zapisów u ks. Pawła w zakrystii.
Wszystkim nowym lektorom i ministrantom serdecznie gratulujemy i życzymy wytrwałości
w służbie Bogu!!! (x. Paweł)
Biblijna Odnowa Parafii

Miniony czwartek był dniem pierwszego spotkania ze Słowem Bożym w ramach Biblijnej
Odnowy Parafii. Będziemy w czasie tych spotkań podążać drogą Ośmiu Błogosławieństw.
Spotkanie rozpoczęła konferencja ukazująca temat błogosławieństwa, która była też
wprowadzeniem do indywidualnej modlitwy. Po Mszy Św. ministranci rozdali chętnym
karteczki z zadaniami apostolskimi, które publikujemy również na łamach naszej gazetki:
1. Rozważę i pomodlę się orędziem następujących tekstów biblijnych: Łk 1,39-45; Łk 8,19,21;
Ef 1,3-10; Jk 1,22-25.
2. Postaram się o uczestnictwo w Eucharystii przynajmniej jeden raz poza niedzielą.
3. Przy wieczornym rachunku sumienia zastanowią nad słowami z Pisma Świętego: Więcej
szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu; czy to się sprawdza w moim życiu?
4. Pismo Święte zachęca nas: Błogosławcie a nie złorzeczcie! Błogosławić mogą nie tylko
duchowni. Postaram się pobłogosławić kogoś, albo poprosić o błogosławieństwo.
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Zgodnie z polską tradycją, od dzisiejszej niedzieli aż do liturgii Wielkiego Piątku pozostaną
zasłonięte krzyże w kościele.
Zapraszamy wszystkich na GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym o godz. 15.15. Po
Gorzkich Żalach zmiany tajemnic różańcowych i Msza święta.
W czwartek rozpoczynają się już spowiedzi wielkopostne w dekanacie, dlatego nie będzie
adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo przez wstawiennictwo św.
Jana Pawła II będzie po Mszy św.
W piątek DROGA KRZYŻOWA ulicami Radymna dla wszystkich mieszkańców
naszego miasta. Pokutne nabożeństwo Drogi Krzyżowej rozpocznie się w kościele św.
Wawrzyńca Mszą św.
o godz. 17.00 i następnie wyruszymy do kościoła NSPJ.
Po zakończeniu Drogi Krzyżowej w naszym kościele będzie odprawiona MSZA ŚWIĘTA.
Nie będzie Drogi Krzyżowej dla dzieci.
W pierwszy piątek CHORZY z naszej Parafii przygotowali się duchowo do Świąt
przystępując do spowiedzi i Komunii św. Jeżeli są jeszcze inni chorzy, którzy nie mogą
przyjść do kościoła na spowiedź parafialną, to prosimy zgłosić ich w zakrystii do czwartku.
Od piątku do niedzieli odbywać się będzie Spotkanie Młodzieży Archidiecezji
Przemyskiej w Dukli. Duża grupa młodzieży z naszej parafii udaje się na to spotkanie.
Wyjazd w piątek o godzinie 12.30 z parkingu przy naszym Kościele.
Najbliższa niedziela jest Niedzielą Męki Pańskiej czyli Niedzielą Palmową. Obrzęd
poświęcenia palm o godz. 11.30.
Za tydzień, w niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji mieszkańców rejonów III. i IV.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie naszej świątyni. Prosimy do sprzątania w sobotę na
godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 17 mieszkania od 21 do 40.
Dziś w Przedszkolu Parafialnym odbywa się kiermasz Palm Wielkanocnych w godz. 7.00 –
13.00; 16.00 – 19.00.

11. W poniedziałek obowiązkowe spotkanie MINISTRANTÓW i LEKTORÓW po wieczornej

Mszy Świętej.
12. Zapraszamy także nowych kandydatów na ministrantów do zapisywania się w zakrystii; a
rodziców prosimy, aby umożliwili i zachęcali swoich synów do formacji duchowej w ramach
grupy ministranckiej w naszej parafii.
13. W czwartek spotkanie AKCJI KATOLICKIEJ.

INTENCJE MSZY ŚW. 07/04/2018 - 14/04/2018
08/04/2019 Poniedziałek
06:30 Za + ks. KAZIMIERZA Golenia
06:30 Za + JANINĘ Popkiewicz (od chóru Sursum Corda)
18:00 Za + ZOFIĘ Popiacką w 20 rocz. śmierci
18:00 Za + PATRYKA Misiak (od Józefy Głąb)
09/04/2019 Wtorek
06:30 Dziękczynna za wszystkie lata pracy z prośbą o Bożą opiekę na dalsze lata życia
06:30 Za + JANA Sobejko (od syna Jacka)
18:00 Za + BOLESŁAWA, MARIANA w 14 rocz. śmierci oraz zmarłych rodziców
18:00 Za + PATRYKA Misiaka (od Patrycji i Mateusza Skowronek)
10/04/2019 Środa
06:30 Za + ANIELĘ, ANNĘ, PIOTRA i WŁADYSŁAWA
06:30 Za + JANINĘ Popkiewicz (od rodziny Sołowij)
18:00 Za + FELIKSA w 28 rocz. śmierci i zmarłych rodziców
18:00 Za + PATRYKA Misiaka (od rodziny Burbełów)
11/04/2019 Czwartek
06:30 Za + PAULINĘ Kwiatkowską (od sąsiadów z klatki 5)
06:30 Za + PATRYKA Misiaka (od Zdzisława i Janiny Kowal)
18:00 Za + GRAŻYNĘ w 11 rocz. śmierci
12/04/2019 Piątek
06:30 Za + JANA Sobejko (od wnuków Oskara i Bartosza)
06:30 Za + ELŻBIETĘ Pelczarską
(po Drodze Krzyżowej) Za + JÓZEFA Bedronek oraz zmarłych rodziców
(po Drodze Krzyżowej) Za + PATRYKA Misiaka (od mieszkańców bloku nr. 18)
13/04/2019 Sobota
06:30 Za ks. PROBOSZCZA z okazji imienin (od kręgu św. Józefa)
06:30 Za + JANINĘ Popkiewicz (od Elżbiety i Tadeusza Babiś)
18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski i dary z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
18:00 Za + PATRYKA Misiaka (od mieszkańców bloku nr 18)
14/04/2019 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
08:00 Za + KATARZYNĘ;
10:00 Za Parafian
10:00 Za + PATRYKA Misiaka (od Marzeny Wróbel z rodziną); 11:30 Za rejon III i IV
16:00 O wieczne zbwawienie dla ks. KAZIMEIRZA Goleni (od Róż Różańcowych)
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

