W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 180 – 12 maja 2019r. – IV Niedziela Wielkanocna
Niedziela Dobrego Pasterza

Ewangelia na niedzielę (J 10,27-30)
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą
one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie
wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od
wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec
jedno jesteśmy».
Rozważanie:
Aby dobrze zrozumieć tę scenę trzeba się odwołać do realiów Palestyny. W owczarni znajdują
się owce różnych właścicieli, którzy pozostawiają je na noc pod opieką strażnika. Rano u bram
owczarni pojawiają się pasterze. Każdy z nich woła własne owce, które wychodzą i idą za nimi.
Choć w zagrodzie owce są przemieszane, to jednak nie idą za obcym, ale za własnym
pasterzem. Głos pozwala odróżnić pasterza od ludzi obcych. Pasterz woła swoje owce po
imieniu. Nie opiekuje się trzodą, masą, ale poszczególnymi owcami. Owce rozpoznają jego
głos. W poranek wielkanocny. Maria Magdalena rozpoznała Jezusa po jego głosie. Wystarczyło
jedno słowo, jej imię: „Mario!” (J 20, 16). Między nami a Jezusem, Dobrym Pasterzem istnieje
osobowa, intymna relacja. Dla Jezusa nikt nie jest częścią tłumu, jednym z wielu, pionkiem na
szachownicy, którego można bez trudu zastąpić innym. Każdy jest jedyny, wyjątkowy,
niepowtarzalny. Nie istnieje człowiek przeciętny, typowy, standardowy. Mądrość ludowa głosi,
że Bóg stworzył człowieka, a potem wyrzucił matrycę. Czyli, każdy z nas jest jakby jedynym
egzemplarzem i otrzymuje od Boga swoiste talenty i misje. Mówimy, że nie ma ludzi
niezastąpionych. To stwierdzenie jest nie do końca prawdziwe. Każdy w pewnym sensie jest
niezastąpiony. Z punktu mojej osobowości, mojej tożsamości, mojego „ja”, mojej życiowej
misji, jestem niezastąpiony. To jest „moje imię”, które czyni mnie wyjątkowym „w oczach
Boga”, Dobrego Pasterza. (ks. Stanisław Biel SJ)
Liturgia słowa:
Niedziela (12.05): Dz 13,14.43-52 Ps 100 Ap 7,9.14b-17 J 10,27-30;
poniedziałek (13.05): Dz 11,1-18 Ps 42 J 10,1-10; wtorek (14.05): Dz 1,15-17.20-26 Ps 113
J 15,9-17; środa (15.05): Dz 12,24-13,5a Ps 67 J 12,44-50; czwartek (16.05): Ap 12,10-12a
Ps 34 1Kor 1,10-13.17-18 J 17,20-26; piątek (17.05): Dz 13,26-33 Ps 2 J 14,1-6;
sobota (18.05): Dz 13,44-52 Ps 98 J 14,7-14.
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny
Fatimskiej, we wtorek Święto św. Macieja Apostoła, w czwartek – Święto św. Andrzeja
Boboli, prezbitera i męczennika, Patrona Polski, w sobotę – wspomnienie św. Stanisława
Papczyńskiego, prezbitera oraz św. Jana I, papieża i męczennika.

Chrystus - Dobry Pasterz
W całym świecie chrześcijańskim można usłyszeć jeszcze radosne wołanie „Chrystus
Zmartwychwstał”, które przypomina nam o tym, że nie tak dawno obchodziliśmy pamiątkę
wielkiego wydarzenia w historii całej ludzkości - Zmartwychwstanie Chrystusa. Każdy dzień
okresu wielkanocnego przypomina prawdę, że Jezus żyje i pokonał śmierć. IV niedziela
wielkanocna od wielu lat jest obchodzona jako Niedziela Dobrego Pasterza i rozpoczyna w
Kościele tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Tydzień ten jest inicjatywą

Pawła VI, który w 1964 r. postanowił, że jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie
przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i życia zakonnego. Chrystus
Dobry Pasterz w ikonografii chrześcijańskiej jest jednym z najstarszych przedstawień Jezusa
Chrystusa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Dobrego Pasterza ukazywano jako
młodzieńca bez brody, trzymającego na ramionach owcę. Z czasem postać Chrystusa Dobrego
Pasterza zmieniała się i została taką, jaką widzimy ją dzisiaj. Jezusa zaczęto przedstawiać z
brodą, dodano także takie atrybuty jak płaszcz, laskę, torbę, niekiedy flet i naczynie z mlekiem.
Wizerunek Dobrego Pasterza można spotkać w katakumbach z pierwszych wieków
chrześcijaństwa, np. w katakumbach św. Klemensa z III w. W Piśmie Świętym jest wiele
miejsc, gdzie Jezus określa siebie Dobrym Pasterzem. W Ewangelii Jana czytamy: „Ja jestem
dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce swoje”. I dalej: „Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam
Ojca. Życie moje oddaje za owce. Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za
Mną, a Ja daję im życie wieczne” (J 10,14-15). A więc określenie Dobrego Pasterza nie zostało
przez kogoś wymyślone lub narzucone, a ma mocne potwierdzenie i oparcie w Piśmie św.
Jezus nazywa sam siebie Dobrym Pasterzem. Pod pieczą takiego pasterza, który kocha swoje
owce i troszczy się o nie, czują się one bezpiecznie. Mówiąc o tym, Jezus mówi o
bezpieczeństwie i szczęściu tych, którzy uznają go za swego pasterza. Czyżby miało być
inaczej? Jeżeli całkowicie ufamy Jezusowi i zdajemy się na Jego wolę, to czego mamy się bać?
Tak bardzo Mu na nas zależy, że aż oddaje życie za nas, za swe owce.
Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i
zakonne. Kościół zachęca do modlitwy, prosząc o nowe święte powołania na wzór Dobrego
Pasterza. I nawet sam Jezus zachęca nas do tego, mówiąc: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale
robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na żniwo
swoje” (Mt 9,37-38). W tym tygodniu po raz kolejny w szczególny sposób zastanówmy się nad
tajemnicą powołania do służby Bożej. Bóg bardzo mocno pokochał człowieka i pragnie, żeby
każdy odnalazł swoją drogę do Niego. Jednak, żeby nie zgubić się na tej drodze, potrzebujemy
znaków, które będą wskazywać właściwy kierunek. To kapłani stawiają przed nami te znaki,
prowadząc nas do Chrystusa. I czy moglibyśmy znaleźć potrzebny kierunek, gdyby nam go nikt
nie wskazał? Dlatego trzeba nam prosić o nowych „robotników na żniwie
Pańskim”. (Kl. J. Romanowski)

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II o powołania
Jezu, Dobry Pasterzu, wzbudź we wszystkich wspólnotach parafialnych powołania do
kapłaństwa, do diakonatu, do zakonów męskich i żeńskich, do świeckiego życia
konsekrowanego i misyjnego, wedle potrzeb całego świata, który Ty miłujesz i pragniesz
zbawić.
Tobie zawierzamy w szczególności naszą wspólnotę, stwórz w nas taki duchowy klimat, jaki
panował wśród pierwszych chrześcijan; abyśmy stali się wieczernikiem modlitwy i pełnego
miłości przyjęcia Ducha Świętego oraz Jego darów. Wpieraj naszych pasterzy i wszystkie
osoby konsekrowane. Kieruj krokami tych, którzy wspaniałomyślnie odpowiedzieli na Twoje
wezwanie i przygotowują się do przyjęcia święceń albo do ślubów opartych na radach
ewangelicznych. Wejrzyj z miłością na tylu pełnych gotowości młodych ludzi i wezwij ich, by
poszli za Tobą. Pomóż im zrozumieć, że tylko w Tobie mogą w pełni realizować samych
siebie. Zawierzając te wielkie sprawy Twojego Serca możnemu wstawiennictwu Maryi, która
jest naszą Matką i wzorem wszystkich powołań, prosimy Cię o podtrzymanie naszej wiary, w
przekonaniu, że Ojciec wysłucha nas, gdy modlimy się o to, o co Ty sam kazałeś nam prosić.
Amen.

Przewodnik po Mszy Świętej i nie tylko - ks. dr Sławomir Sosnowski
Procesja wejścia: Fakt, że pierwszym aktem liturgii jest zgromadzenie się razem, zachęci nas
może, by się nie spóźniać do kościoła. Jesteśmy razem. Słychać dzwonek, który nie innego znaczenia
poza takim, że oto zaczynamy. Zaczynamy pieśń na wejście. Rusza procesja wejścia. W procesji na
początku idą ministranci, którzy niosą krzyż, świece. Światło jest tu znakiem towarzyszącym,
ukierunkowującym na coś innego. Te świece, które używane są w czasie Mszy Świętej, inaczej niż
Paschał, wskazują na znak niesionego krzyża. Dalej idą usługujący podczas Mszy Świętej, celebrans.
Ta część zgromadzenia liturgicznego wędrująca razem w procesji jest znakiem, że Kościół jest ludem
pielgrzymującym. Zmierzamy na spotkanie z Chrystusem. Procesja jest znakiem liturgicznym. To nie
jest tak, że jakoś musimy się znaleźć przy ołtarzu. Nie traktujmy jej tylko w taki praktyczny sposób.
Nie są w niej niesione wszystkie rzeczy, które będą używane w czasie liturgii, np. lekcjonarza,
ogłoszeń parafialnych. Nie wnosimy nic, czego nie nieślibyśmy uroczyście. A uroczyście możemy
nieść tylko krzyż i towarzyszące mu świece oraz Ewangeliarz. Procesja wejścia musi mieć charakter
procesji. To liturgiczny znak, że jesteśmy ludem, który pielgrzymuje. Zmierzamy ku ołtarzowi, aby
uczestniczyć w Ofierze Chrystusa, która dalej wprowadza nas w spotkanie z Bogiem.

Rozważając wezwania Litanii Loretańskiej
Matko najczystsza: Mówiąc o czystości, najczęściej odnosimy ją do sfery seksualnej. I jest to
oczywiście słuszne. Jednak istnieje jeszcze sfera dużo głębiej ukryta w człowieku, sfera motywacji
i intencji. I do niej także powinniśmy odnosić cnotę czystości Czasem na zewnątrz wydaje się, że
człowiek jest prawy, ale jego motywacje są nieczyste. Mówimy wtedy o hipokryzji. Maryja nigdy tak
nie żyła. Była w pełni przejrzysta. Co w sercu, to także na twarzy, ustach i w jej gestach. Dlatego tak
wielkie wzbudza w nas zaufanie. Wiemy, że nigdy nas nie oszuka. Czy czasem w Tobie nie ma
dwulicowości? Czy zawsze Twoje „tak” jest „tak”, a „nie” jest „nie”? Warto zapisać się do szkoły tej
nauczycielki.
Królowo Wyznawców: Wyznawcami w pierwotnym Kościele nazywano tych, którzy przetrwali
prześladowania. Złożyli świadectwo wiary, byli torturowani, poddawani katuszom, prześladowani.
Przetrwali jednak to doświadczenie. Byli ludźmi otaczanymi wielkim szacunkiem, gdyż musieli wiele
wycierpieć dla Chrystusa. Obecnie także wielu chrześcijan można by zaliczyć do wyznawców.
W codzienności, w domu rodzinnym, w pracy, na uczelni spotykają się z szykanami, obelgami,
niechęcią z powodu tego, że są chrześcijanami. Wyznawcy to ludzie, którzy wiedzą, że ten świat
przemija i jedynie co na trwałe po nas zostanie to miłość do Boga i bliźniego. Oni mają odwagę tym
żyć. Maryjo, Królowo Wyznawców, dodawaj odwagi tym, którzy w codzienności zmagają się z
oporem swojego otoczenia z powodu przynależności do Kościoła. Daj nam zrozumieć, że życie
wieczne ma nieskończenie większą wartość, niż życie dobrami przemijającymi. (o. Maciej Okoński OP)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza to Światowy Dzień Modlitw o Powołania.
2.

3.

4.

5.

Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele.
Jutro wieczorem Nabożeństwo Fatimskie połączone z nabożeństwem majowym.
Zapraszamy wszystkich do modlitwy różańcowej w duchu objawień fatimskich.
Zapraszamy także do codziennego udziału w nabożeństwach majowych. Prosimy rodziców,
aby przypominali dzieciom i młodzieży o tym nabożeństwie.
W czwartek święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Adoracja Najświętszego
Sakramentu w czwartek od godz. 15.00. O godz. 18.00 nabożeństwo majowe połączone z
modlitwą przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II i Msza św.
W przyszłą niedzielę w naszej Parafii uroczystość I Komunii św. W naszych modlitwach
polecajmy dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pana Jezusa i ich rodziny. W sobotę od
godz. 16.30 spowiedź św. przed I Komunią św.
Rocznica I Komunii św. będzie w niedzielę 26 maja, na Mszy św. o godz. 10.00.

6. Pamiętajmy o nowym sposobie podchodzenia do Komunii św. nie tylko w czasie świąt, ale

także w każdą niedzielę, święta i dni powszednie.
7. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz.
8.00 rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
8. W Poniedziałek spotkanie rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
9. We Wtorek spotkanie lektorów i ministrantów.
10. Szkoła Podstawowa w Sośnicy prosi nas o pomoc w formie głosowania internetowego, w
konkursie na zbudowanie placu zabaw dla dzieci. Szczegóły na ulotkach przy wyjściu z
kościoła.
11. Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu zaprasza absolwentów
gimnazjów i szkół podstawowych do zapisów. Jest to szkoła z ciekawą i nowatorską ofertą
edukacyjną. Szczegóły na stronie www.katolik-jaroslaw.pl .

INTENCJE MSZY ŚW. 12/05/2019 - 19/05/2019
13/05/2019 Poniedziałek
06:30 Za + TADEUSZA Koralewicza; 18:00 Za + ks. SZCZEPANA (od chóru);
18:00 Za + PAULINĘ Kwiatkowską (z róży Marii Motyka)
18:00 Za + FRANCISZKA, JANA, MIECZYSŁAWA
14/05/2019 Wtorek
06:30 Za + TADEUSZA Koralewicza;
18:00 Za + JANA Sobejko (od siostry Marii)
18:00 Za + PAULINĘ Kwiatkowską (od rodziny Hołowaczów)
18:00 Za + BOGDANA Jacek (od Pracowników Geofizyki Toruń)
15/05/2019 Środa
06:30 Za + TADEUSZA Koralewicza
18:00 O zdrowie i Boże błog. dla ZOFII w 80 rocz. urodzin; 18:00 Za + ZOFIĘ Woźny
18:00 Za + BOGDANA Jacek (od Pracowników Geofizyki Toruń)
16/05/2019 Czwartek
06.30 Za + TADEUSZA Koralewicza; 18:00
O zdrowie dla wnuczki ZOFII
18:00 Za + PAULINĘ Kwiatkowską (od rodziny Jackowskich)
18:00 Za + BOGDANA Jacek (od Pracowników Geofizyki Toruń)
17/05/2019 Piątek
06:30 Za + TADEUSZA Koralewicza
18:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla członków róży bł. Jerzego
Popiełuszki, a dla zmarłych o radość życia wiecznego
18:00 Za + ELŻBIETĘ Pelczarską (od sąsiadów i znajomych z klatki II i III)
18:00 Za + ANIELĘ i STANISŁAWA
18/05/2019 Sobota
06:30 Za + TADEUSZA Koralewicza
18:00 Za + PAULINĘ Kwiatkowską (od siostry Kazimiery z rodziną)
18:00 Za + ELŻBIETĘ Pelczarską (od sąsiadów i znajomych z klatki II i III)
18:00 Za + BOGADANA Jacek (od Pracowników Geofizyki Toruń)
19/05/2019 V Niedziela Wielkanocna
08:00 Za Parafian; 10:00 Za + JULIANA Jarosza oraz + MARIĘ Zachodnią w 10 rocz. śmierci
11:30 Za dzieci przystępujące do I Komunii św. i ich rodziny
16:00 Za + TADEUSZA Koralewicza
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

