W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 182 – 2 czerwca 2019r. – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Ewangelia na niedzielę (Łk 24,46-53)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie
cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od
Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni
w moc z wysoka». Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce,
błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś
oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni,
wielbiąc i błogosławiąc Boga.
Rozważanie:
Zanim Jezus objawił uczniom swoją „ostatnią wolę”, oświecił ich umysły. Czy chcesz, aby Chrystus
oświecił ciebie, twoje życie, abyś dzisiaj usłyszał i zrozumiał Jego słowo do ciebie? Czy chcesz stać
się uczestnikiem w pełni głoszenia Miłości? Jesus to Miłość. Bezwarunkowa, czysta, do końca. Po
śmierci, po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu. Doskonała. Pełna. Ma się wypełnić Wszystko –
wszystko, co jest zapisane. Zapisane jest również u Boga twoje życie. Czy jesteś dzisiaj gotowy, żeby
Bóg w całości wypełnił cię Słowem? Jak wypełnia się wola Boga w twoim życiu? Pan jest
zainteresowany całym tobą, abyś mógł korzystać z Jego doskonałej pełni. Chce cię przyoblec w Moc z
Wysoka, dlatego pozostań w mieście – tu, gdzie jesteś, gdzie Pan powołuje cię do swojego Dzieła.
„Wy jesteście świadkami tego”. Tak, jesteś świadkiem przejścia Jezusa w tej chwili – to twój czas.
Tylko w jakim celu? Czy chcesz tego całym sercem? Chcesz przyjąć obietnicę Ojca dla Dziecka? Bóg
chce ci ją dać dzisiaj. Weź ją i trwaj na modlitwie w świątyni swego serca, aby Pan ci błogosławił.
Abyś mógł być wypełniony Miłością. Panie, proszę Cię, daj mi moc; pełnię możliwości, szczęścia,
abym mógł zanieść ją w Twoje imię innym. Wypełnij mnie dla innych… (modlitwawdrodze.pl)
Liturgia słowa:
Niedziela (02.06): Dz 1,1-11 Ps 47 Hbr 9,24-28;10,19-23 Łk 24,46-53; poniedziałek (03.06):
Dz 19,1-8 Ps 68 J 16,29-33; wtorek (04.06): Dz 20,17-27 Ps 68 J 17,1-11a; środa (05.06):
Dz 20,28-38 Ps 68 J 17,11b-19; czwartek (06.06): Dz 22,30;23,6-11 Ps 16 J 17,20-26; piątek (07.06):
Dz 25,13-21 Ps 103 J 21,15-19; sobota (08.06): Dz 28,16-20.30-31 Ps 11 J 21,20-25.
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy, męczenników, w środę –
św. Bonifacego, biskupa i męczennika, w czwartek – św. Norberta, biskupa, w piątek – bł. Michała
Tomaszka i Zbigniewa Strzałkowskiego, misjonarzy i męczenników, w sobotę – wspomnienie
św. Jadwigi, królowej.

Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel
Na początku przypomnijmy sobie słowa, które Jezus wypowiedział w rozmowie z Nikodemem: Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie
zginął, ale miał życie wieczne. (J 3,16) Od czasów apostolskich Pana Jezusa określano czterema
imionami-tytułami: wierzymy w Tego, który jest Jezusem Chrystusem, Synem Bożym i Zbawicielem.
Wyrażało się to między innymi w znaku ryby. Po grecku pierwsze litery słów ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) –
Jezus, ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) – Chrystus. ΘΕΟΥ, (Theoû) – Boga, ΥΙΟΣ (Hyiós) – Syn, ΣΩΤΗΡ (Sōtér)
– Zbawiciel dawały ΙΧΘΥΣ (Ichtys) – ryba. Pochylmy się nad każdym z tych imion-tytułów.
Jezus: Jest to imię dane Synowi Bożemu, który dla nas stał się człowiekiem przez samego Ojca
przedwiecznego. Mówią nam o tym Ewangelie według św. Łukasza i św. Mateusza. W pierwszej imię

to zostaje objawione Maryi podczas Zwiastowania: Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz
imię Jezus (Łk 1,32). Św. Mateusz opisuje, że anioł we śnie zachęca Józefa: Józefie, synu Dawida, nie
bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej
poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów (Mt
1,20b-21). Imię Jezus oznacza Bóg zbawia, Bóg jest Zbawicielem. W Izraelu, inaczej niż w naszej
kulturze, nie było to imię wyjątkowe. To imię w Biblii nosił między innymi Jozue, następca Mojżesza,
który wprowadził Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej. W Kościele obecna jest więc taka interpretacja
imienia Jezus, że nasz Pan Jezus Chrystus jest nowym Jozuem, który naprawdę i ostatecznie
wprowadzi Lud Boży do Ziemi Obiecanej.
Chrystus: Drugie imię, które niezwykle często jest używane w Nowym Testamencie. W
rozumieniu tego imienia kluczowe jest wydarzenie z synagogi nazaretańskiej. Poproszony o odczytanie
Księgi Izajasza i jakiś komentarz przeczytał: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił
i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie;
abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana (Łk 4,18-19). Jezus powiedział:
Oto teraz tamto proroctwo się wypełnia. Jezus jest Chrystusem po polsku znaczy to Pomazaniec, a po
hebrajsku Mesjasz. To, że Jezus jest Mesjaszem Pismo Święte opisuje na trzy sposoby. Jezus został
namaszczony Duchem Świętym by był po pierwsze Najwyższym i Jedynym Kapłanem, po drugie
Królem (nie w znaczeniu ziemskim, doczesnym, ale w znaczeniu ostatecznym, najwyższym), po
trzecie Prorokiem, którego słowo jest absolutnie ostateczne, zawsze nieomylne i prawdziwe.
Syn Boży: Określenie to wskazuje, że wyznajemy w Jezusie prawdziwego Boga. W
przeciwieństwie do naszego ludzkiego pojmowania bycia dzieckiem, Jezus jest Synem Bożym,
Przedwiecznym. Jest równy Ojcu i jest z Nim jedno. Sam Pan Jezus mówił o tym: Ja i Ojciec jedno
jesteśmy (J 10,30). Prawda o Jezusie – Synu Bożym mówi, że stał się On Synem Człowieczym, by nas
uczynić dziećmi Bożymi, uczestnikami Bożego Synostwa. W Starym Testamencie imieniem Boga jest
JHWH. Przez szacunek do tego imienia Izraelici używali zamiast niego dwóch innych: Elohim i
Adonai. Gdy powstała Septuaginta, pierwszy grecki przekład Starego Testamentu Elohim zostało
przetłumaczone na Theos – Bóg, a Adonai na Kyrios – Pan. W Nowym Testamencie spisanym w
jezyku greckim słowa te zostały użyte, gdy mówiły o Jezusie. Na przykład, gdy św. Tomasz wyznaje
wiarę w Jezus mówi o Nim: Pan mój i Bóg mój. Wiara w boskość Jezusa nie jest więc, jak twierdzili
np. arianie czy obecnie świadkowie Jehowy, jakimś wymysłem późniejszych wieków chrześcijaństwa,
ale ma swoje źródło w słowach Jezusa i zrodzonej z nich wierze apostołów.
Zbawiciel: Tytuł ten mówi, że Jezus przyszedł, by wybawić nas od naszych grzechów i
doprowadzić do życia wiecznego. Co ciekawe, my w Polsce może nie do końca sobie to
uświadamiamy, słowo Zbawiciel nawiązuje do pewnej instytucji starohebrajskiej - najbliższego
krewnego. Jeżeli ktoś miał wielu braci, tylko jeden z nich był najbliższym krewnym – goelem. Był on
bezwarunkowo zobowiązany do pomocy, gdy ten, dla którego ktoś był goelem, był w sytuacji
zagrożenia. Goel miał obowiązek wykupić z niewoli, spłacić długi, w przypadku śmierci pomścić oraz
przyjąć żonę zmarłego i spłodzić z nią potomka, który był uznawany za dziecko zmarłego (prawo
lewiratu). Chrześcijanie czasów apostolskich na początku byli wyłącznie Izraelitami. Gdy słyszeli, że
Jezus jest Zbawicielem, gdzieś w tyle głowy mieli tę myśl, że oznacza ona zgodę Jezusa na to, by był
On naszym goelem – najbliższym krewnym.Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel jest całą naszą
nadzieję.
(D.E. na podst. konferencji o. Jacka Salija OP „Jezus Chrystus Syn Boży, Zbawiciel” z cyklu „Jezus i jego Kościół”)

Przewodnik po Mszy Świętej i nie tylko - ks. dr Sławomir Sosnowski
Ucałowanie ołtarza: Liturgia jest jednocześnie wspólnym i osobistym spotkaniem z Panem, Są
gesty celebransa, które to wskazują, że zanim zwróci się do zgromadzenia - staje w obecności Bożej.
Takie znaczenie ma przyklęknięcie przed tabernakulum. W czasie Mszy Świętej zwracamy jednak
bardziej naszą uwagę nie na stałą obecność Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, ale na akcję –
na to co się będzie w czasie niej działo. Takim gestem, że kapłan staje w obecności Bożej jest
ucałowanie ołtarza. Możemy ten pocałunek interpretować różnie, jak i sam ołtarz. Jest dwojaka
symbolika ołtarza, jako miejsca, gdzie składa się ofiarę oraz stołu, wokół którego gromadzimy i skąd
bierzemy pokarm. Czynności związane z ołtarzem wskazują, że jest to zarówno ofiara i uczta. Poprzez

znak uczty uczestniczymy w Ofierze Chrystusa. Ucałowanie ołtarza odnosi się więc do starożytnych
praktyk całowania stołu na rozpoczęcie posiłku. Może też wskazywać, i ta interpretacja przeważa, że
ołtarz jest miejscem ofiary i Chrystus jest Ołtarzem i Barankiem. Ucałowanie ołtarza jest oddaniem
czci samemu Chrystusowi. Pocałunek jest też gestem zbratania, bliskości. Stajemy więc wobec
Chrystusa-Kapłana, który sam siebie ofiarowuje, ale i Chrystusa-Brata, który stał się jednym z nas
poprzez wcielenie. Ten motyw będzie nam nieustannie powracał w liturgii. Będziemy przeżywali
jedno i drugie. Tajemnicę, która budzi lęk i tajemnicę, która fascynuje. To ma być jedno i drugie.
Pocałunek ołtarza-stołu to wyraża. Jesteśmy zaproszeni do jedności, ale przez Kogoś, kto budzi
respekt, kto budzi bojaźń.

33 uderzenia Serca
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego: To wezwanie możemy rozpatrywać na dwa sposoby.
Po pierwsze jako wyraz dogmatu o Trójcy Świętej, to znaczy: Syn zrodzony został przez Ojca przed
wiekami, czyli zanim czas zaistniał, w wieczności. Z drugiej strony Ten Syn, jak wierzymy, stał się
Człowiekiem, otrzymał Imię Jezus i Jego Serce ludzkie jest zarazem Sercem Syna Ojca
Przedwiecznego. Paradoks: to, co jest poza czasem, poza wszelkim pojęciem, staje czymś
namacalnym, co można przebić włócznią… Ale to wezwanie mówi nam nie tylko o Wcieleniu i jego
dramacie. Mówi także coś o naszych sercach, które są zakotwiczone w Bogu, ponieważ to Bóg nas
stworzył, nie zły duch, i to Boga podobieństwo nosimy w sobie.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone: Już była mowa o
tajemnicy Wcielenia. Dzisiaj zaglądamy w nią głębiej, aby dostrzec sposób Bożego działania. Tutaj
Bóg staje jak gdyby za zasłoną: do Maryi posyła archanioła Gabriela, do nas przychodzi pod osłoną
sakramentów. Nie znaczy to, że jest przez to mniej widoczny. On w ten sposób uczy nas wspólnoty, bo
do Boga nie idzie się w pojedynkę. Również Jezus przyszedł na ten świat przez Maryję Pannę. Czy jest
w nas na tyle wdzięczności i pokory, abyśmy przyjęli pośrednictwo i pomoc innych? (o. Szymon Hiżycki
OSB)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE
1. Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 będzie połączona z procesją, w czasie której, zgodnie z
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decyzją Ks. Arcybiskupa, będziemy modlić się o potrzebne łaski dla naszej Archidiecezji,
Kościoła i Ojczyzny, o nowe powołania kapłańskie i zakonne, jak również w intencjach
wynagradzających za grzechy oraz w duchu zawierzenia Bożemu Miłosierdziu wszystkich
trudnych spraw.
Dziś w naszej Archidiecezji święcenia diakonatu, a w najbliższą sobotę w katedrze święcenia
prezbiteratu. Modlitwą obejmujemy diakonów przygotowujących się do przyjęcia święceń
kapłańskich.
Zapraszamy codziennie wieczorem na nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Przypominamy o nabożeństwie
pierwszych piątków szczególnie dzieciom, które przystąpiły do I Komunii św. i ich rodzicom,
a także wszystkim (nie tylko dzieciom), którzy jeszcze w swoim życiu nie obeszli dziewięciu
pierwszych piątków miesiąca. W piątek odwiedzimy chorych od godz. 8.00.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu, jak co tydzień, od godz. 15.00.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – zakończy się okres
wielkanocny. Msza św. o godz. 11.30 będzie odprawiana w intencji rejonów III i IV.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz.
8.00 mieszkańców ul. Tysiąclecia.
W poniedziałek spotkanie kandydatów na ministrantów.
Caritas Archidiecezji Przemyskiej zachęca do solidarności z poszkodowanymi w wyniku
ostatnich nawałnic i intensywnych opadów na Podkarpaciu. W przyszłą niedzielę będzie
zbiórka do puszek na ten cel.

10. Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy im. Krystyny Rajtar w Jarosławiu

zaprasza rodziny dzieci z wieloraką niepełnosprawnością na dni otwarte w placówkach, które
odbędą się w dniach 3 i 5 czerwca. Szczegółowe informacje znajdziemy na plakacie w
gablocie.

INTENCJE MSZY ŚW. 03/06/2019 - 09/06/2019
03/06/2019 Poniedziałek
06:30 Za + ROMANA Kurasz
18:00 Za + TOMASZA w 20 rocz. śmierci
18:00 Za + JÓZEFA w 7 rocz. śmierci oraz zmarłych rodziców i teściów
18:00 Za + EUGENIUSZA Kasprzaka (od rodziny Knapów)
04/06/2019 Wtorek
06:30 Za + ROMANA Kurasz
18:00 Za + BOLESŁAWA i EMILIĘ w 10 rocz. śmierci
18:00 Za + ROMANA
18:00 Za + EUGENIUSZA Kasprzaka (od Leszka i Teresy)
05/06/2019 Środa
06:30 Za + ROMANA Kurasz
06:30 Za + EUGENIUSZA Kasprzaka (od przyjaciół z firmy Gallant and Wein)
18:00 W intencji Magdaleny i Damiana w 1 rocz. sakramentu małżeństwa o Boże błog. i
opiekę Matki Bożej
18:00 Za + STANISŁAWĘ Dziekan w 40 rocz. śmierci
06/06/2019 Czwartek
06:30 Za + ROMANA Kurasz
18:00 Za + KATARZYNĘ w 9 rocz. śmierci
18:00 Za + TADEUSZA Turko
18:00 Za + EUGENIUSZA Kasprzaka (od byłych pracowników hurtowni)
07/06/2019 Piątek
06:30 Za + ROMANA Kurasz
06:30 Za + JANINIĘ w 3 rocz. śmierci(od córki i syna)
18:00 Za + KRYSTYNĘ
18:00 Za + EUGENIUSZA Kasprzaka (od byłych pracowników hurtowni)
08/06/2019 Sobota
06:30 Za + ROMANA Kurasz
18:00 O zdrowie i Boże błog. dla Bożeny
18:00 Dziękczynna w 35 rocz. sakramentu małżeństwa BOŻENY i CZESŁAWA z prośbą o
Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
18:00 Dziękczynna za 40 lat sakramentu małżeństwa HALINY i MARIANA z prośbą o Boże
błog. i potrzebne łaski
09/06/2019 Zesłanie Ducha Świętego
08:00
Za Parafian
10:00
Za + ROMANA Kurasz
10.00
W intencji Panu Bogu wiadomej
11:30
Za rejon III i IV
16:00
O zdrowie i Boże błog. i dary Ducha Świętego dla SZYMONA
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

