W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 184 – 9 czerwca 2019r. – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Ewangelia na niedzielę (J 14,15-16.23b-26)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie,
będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a
innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli Mnie kto
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i
przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje
Mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego,
który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet,
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i
przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem».
Rozważanie:
Niedziela Zesłania Ducha Świętego to dzień, który ma nam przypomnieć o życiodajnej mocy
Boga. Kościół mówi o miłości, która uzdalnia do działania właśnie dzięki Duchowi Świętemu.
Obawy, strach i lęk oprócz tego, że terroryzują umysł, to również paraliżują ciało, związują
ręce i nie pozwalaja ci działać. Nie robisz tego, do czego stworzył i zaprosił cię Pan Bóg . Jezus
przychodząc chce zerwać twoje kajdany strachu i lęku, a nawet poczucia winy i
samooskarżenia. Jest jak ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu – „ten mój syn był
umarły, a ożył…” Od czego Jezus mógłby uwolnić cię tu i teraz? Słuchając dzisiejszego
fragmentu Ewangelii, możesz zauważyć, że Jezus dwukrotnie mówi uczniom: „Pokój wam”.
Jest świadomy tego, że więzienie strachu czy samooskarżenia jest bardzo trwałe. Dlatego też i
Jego działanie jest hojniejsze i mocniejsze. Pan udziela ci Swojego Ducha – ducha mocy, życia,
wolności, miłości. Rozsmakuj, zanurz się w Nim. Duch Święty to osoba, a nie energia, którą
można ujarzmić. I jako osoba szanuje wolność innych osób. A to znaczy, że nie zrobi niczego,
na co Mu nie pozwolisz. Bóg stworzył nas bez nas, lecz nie zbawi nas bez nas. Toteż trzeba
zdobyć się na odwagę i wziąć Ducha Świętego. Pozwól Mu, by cię przemieniał. Poproś Ducha
Świętego, by przypominał ci o Sobie oraz o łasce, jaką otrzymujesz. Módl się, abyś dzięki niej
kochał i służył Bogu we wszystkim. (modlitwawdrodze.pl)
Liturgia słowa:
Niedziela (09.06): Dz 2,1–11 Ps 104 Rz 8, 8-17 J 14,15-16.23b-26; poniedziałek (10.06):
Rdz 3,9-15.20 Ps 87 Dz 1,12-14 J 2,1-11; wtorek (11.06): Dz 11,21b-26;13,1-3 Ps 98
Mt 10,7-13; środa (12.06): 2Kor 3,4-11 Ps 99 Mt 5,17-19; czwartek (13.06): Iz 6,1-4.8 Ps 23
J 17,1-2.9.14-26; piątek (14.06): 2Kor 4,7-15 Ps 116B Mt 5,27-32; sobota (15.06):
2Kor 5,14-21 Ps 103 Mt 5,33-37.
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, we wtorek wspomnienie
św. Barnaby, apostoła, w środę – Błogosławionych Męczenników Józefa Achillesa Puchały,
prezbitera, Katarzyny Celestyny Faron, dziewicy, Stanisława Starowieyskiego i
Towarzyszy, w czwartek – Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w
piątek – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, w sobotę – wspomnienie bł. Jolanty,
zakonnicy.

Pięćdziesiątnica
Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Pańskim na zebranych w wieczerniku apostołów
zstąpił Duch Święty. Dokładnie tak, jak zapowiedział to Pan Jezus, tuż przed
Wniebowstąpieniem. W roku liturgicznym, obchodzonym pod hasłem: „W mocy Bożego
Ducha” warto przypomnieć o siedmiu rzeczach, o których musi pamiętać katolik, gdy myśli o
tym szczególnym wydarzeniu.
Dlaczego „Pięćdziesiątnica”? Święto Ducha Świętego obchodzimy pięćdziesiątego dnia po
Zmartwychwstaniu Pańskim. W języku liturgicznym święto Zesłania Ducha Świętego nazywa
się z tego powodu „Pięćdziesiątnicą”. Grecy mieli na to własne słowo – Pentecostes, czyli
pięćdziesiątka. Łacina przejęła to słowo, używając „Pentecoste”. Pozostaje to nie bez
znaczenia dla współczesnych katolików – cały anglosaski świat obchodzi bowiem święto
zwane w tym języku Pentecost, choć po angielsku oczywiście nie oznacza to tego samego, co
„pięćdziesiąt”. Włosi obchodzą zaś święto Pentecoste – nie zmienili łacińskiego pierwowzoru.
My mamy „Pięćdziesiątnicę”.
Skąd wzięła się alternatywna nazwa „Zielone Świątki”? Pięćdziesiątnica przypada w
Polsce w okresie najpiękniejszego, najbujniejszego rozkwitu przyrody – święto to obchodzimy
bowiem zwykle na przełomie maja i czerwca. Różne regiony Polski dopracowały się nieco
odmiennego obyczaju zielonoświątkowego, ale wszystkie łączyło uwypuklenie radości z długo
oczekiwanego, „zielonego” okresu w roku. Wieńce w ten dzień zdobiły głowy dziewcząt,
ludność wiejska w święto to urządzała też liczne zabawy, oczywiście na zielonym łonie
przyrody. W zależności od regionu Polski „Zielone Świątki” nazywane były dawniej również
Sobótkami (południowa Polska) lub Palinockami (Podlasie). Co ciekawe, tradycja Zielonych
Świątek przetrwała również w Dolnej Saksonii oraz na zachodniej Ukrainie.
To jedna z trzech najważniejszych uroczystość w Roku Liturgicznym! Trzy największe
uroczystości roku kościelnego są poświęcone trzem Osobom Trójcy Przenajświętszej: Boże
Narodzenie jest świętem Boga Ojca, bo świętem Ojcostwa Bożego – Ojciec Przedwieczny
zsyła Syna swego Jednorodzonego na ziemię, by grzeszną ludzkość odkupił. Wielkanoc jest
świętem Boga Syna, który po męce i śmierci krzyżowej uwieńczył dzieło Odkupienia
chwalebnym Zmartwychwstaniem. Zielone Świątki wreszcie są świętem trzeciej Osoby
Boskiej, Ducha Świętego, którego Ojciec i Syn zsyłają na świat, aby to, co Ojciec stworzył, a
Syn odkupił, zostało utwierdzone i poświęcone przez Niego.
Przed wojną traktowano Święto Ducha Świętego, jak Boże Narodzenie i Wielkanoc.
Przed wojną Zielone Świątki – podobnie jak Boże Narodzenie i Wielkanoc – były świętami
dwudniowymi. Drugi dzień (jako dzień wolny) usunęli komuniści. Po 1989 r. nie było woli, by
do dobrych tradycji powrócić. Reforma liturgii po Soborze Watykańskim II sprawiała
natomiast, że z kalendarza kościelnego zniknęła oktawa Zesłania Ducha Świętego.
Jak Pismo Święte przedstawia Zesłanie Ducha Świętego? Dla przypomnienia, w Dziejach
Apostolskich czytamy: I stał się z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru
gwałtownego, i napełnił wszystek dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im rozdzielone języki
jakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna: i napełnieni są wszyscy Duchem Świętym i
poczęli mówić rozmaitymi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał (Dz 2, 2-4).
Ludzie zgromadzeni przed wieczernikiem uważali początkowo, że apostołowie upoili się
winem! Wyszedł do nich święty Piotr i ogłosił im Jezusa Chrystusa. Mowa ta, nawróciła naraz
trzy tysiące ludzi! Pokutę czyńcie, a niech ochrzczony będzie każdy z was w Imię Jezusa
Chrystusa… a weźmiecie dar Ducha Świętego – rzekł do nich.
Tego dnia narodził się Kościół. Według wielu pisarzy katolickich Pięćdziesiątnica jest
niczym innym, jak dniem narodzin Kościoła. Wspomniane trzy tysiące nawróconych
rozmnożyły się z zadziwiającą prędkością. Nie musiało minąć pięćdziesiąt lat od dnia
pięćdziesiątnicy, by w każdym zakątku znanego wówczas człowiekowi świata, usłyszano

święte imię Jezusa Chrystusa. Święty Jan Paweł II pisał, że choć Kościół narodził się na krzyżu
w Wielki Piątek, trwał w ukryciu. Swoje narodziny postanowił ujawnić światu właśnie
pięćdziesiąt dni później. Tego dnia – po ludzku – narodził się dla całego świata.
Niech zstąpi Duch Twój – wołanie w wigilię Zesłania. Wielu katolików doskonale pamięta
słowa Jana Pawła II z jego pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, wypowiedziane w Warszawie.
Papież wołał wówczas: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze
Ziemi. Tej Ziemi! Telewizje i portale internetowe pokazywały nam ten moment tysiące razy,
potrafimy nawet zaintonować go, tak jak Ojciec Święty. Ale czy pamiętamy, że słowa te –
które z pewnością znacznie przyczyniły się do zmiany polskiej rzeczywistości –
wypowiedziane były w wigilię Pięćdziesiątnicy właśnie? Tuż przed tymi słowami Jan Paweł II
mówił: I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II papież, wołam z całej głębi
tego tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam wraz z wami wszystkimi: Niech
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen. (D.E.)

Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce…
W naszym życiu codziennie pokonujemy tysiące dróg. Jedne są proste, jak ta do szkoły czy
też do pracy, inne związane z naszymi podróżami, chociażby w góry. Lecz wśród tych wielu
dróg jest ta jedna, jedyna która prowadzi do serca Matki – do Częstochowy. Tak można by
określić owe 11 dni drogi pośród upałów, burz, bolących kolan i mięśni wśród życzliwości
ludzkiej i sporadycznego, niezrozumienia. Droga, która liczy ponad 450 kilometrów,
przebytych pieszo w rytm kroków bijących dla Niej – Matki Najświętszej, Królowej z Jasnej
Góry. To z jednej strony droga ludzi zmagających się z własnym ograniczeniem i cierpieniem,
a z drugiej droga ludzi, która nawet najtwardsze serca potrafi przemieniać w serca wrażliwe na
obecność Boga. To nie prawda że na pielgrzymkę idą ludzie, którzy są blisko Boga, oczywiście
spora część z nich ma relację z Panem, wielokrotnie jednak na pielgrzymi szlak ruszają ludzie
stojący na rozstaju dróg własnego życia…
O co więc tak naprawdę chodzi w pielgrzymowaniu? Stare powiedzenie Kapłanów
Przewodników mówi, że pielgrzymka to tak naprawdę nasze życie. Często przeżywamy w nim
momenty radosne, chwile wzruszenia, czasami tak jak na pielgrzymim szlaku jest pod górkę
lub po prostu brakuje sił. Dlatego też część osób mawia, że jest to najzdrowsza z form
pobożności, ponieważ na pielgrzymce nie można udawać.
Jeżeli więc chcesz przejść w swoim życiu być może po raz pierwszy ową drogę i uczynić
swoim słowa pieśni: „Jest zakątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce…” to zapraszamy
Cię do grupy św. Józefa Sebastiana Pelczara, która dnia 4 lipca wyruszy z Radymna do
Częstochowy, aby 15 lipca stanąć przed Jej Obliczem, na którym „cięte rysy dwie”. Spotkanie
organizacyjne odbędzie się 23 czerwca w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Radymnie. Zapraszamy najpierw na Eucharystię o godz. 16.00 później zaś do sali budynku
parafialnego na dalszy ciąg. Zapisy już trwają bezpośrednio u ks. Pawła lub też telefonicznie
pod numerem: 790 606 141. Wszystkich gorąco zapraszamy i życzymy odwagi w pójściu do
Maryi! (x. Paweł)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
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W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła. Msze święte o godz. 6.30 i 18.00. Odpust
parafialny w Orłach.
W czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, modlimy się za
kapłanów i o nowe powołania do życia kapłańskiego. Adoracja Najświętszego Sakramentu
od godz. 15.00. A po Mszy św. nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy do pokutnej modlitwy
różańcowej. W tym dniu czcimy także św. Antoniego z Padwy. W naszym dekanacie odpust
parafialny w Sośnicy.

W piątek, w ramach wieczornego nabożeństwa, kolejne spotkanie ze SŁOWEM BOŻYM, w
ramach zadania duszpasterskiego: Biblijna Odnowa Parafii. Zaproponujemy nową formę tego
spotkania. Zapraszamy wszystkich, a szczególnie osoby należące do grup parafialnych,
kandydatów do bierzmowania i ich rodziców.
4. W najbliższą niedzielę Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Wraz z tą niedzielą kończy się
okres Komunii św. wielkanocnej. Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji Rejonów V i VI.
5. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz.
8.00 mieszkańców ul. Złota Góra, blok 11A.
1. Zapraszamy na spotkania w tym tygodniu po wieczornych nabożeństwach:
- w poniedziałek - ministrantów;
- we wtorek - kandydatów na ministrantów;
- w czwartek członków Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akcję
Katolicką;
- w piątek - młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania.
3.

INTENCJE MSZY ŚW. 09/06/2019 - 16/06/2019
10/06/2019 Poniedziałek
06:30 Za + ANNĘ Skowronek (od Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radymnie)
18:00 Za + ROMANA Kurasz;
18:00 W intencji Panu Bogu wiadomej
18:00 Za + TADEUSZA Turko (od wnuczki Pauli)
11/06/2019 Wtorek
06:30 Za + ANNĘ Skowronek (od rodziny Guniów)
18:00 Za + JANINĘ Szczechowicz w 1 rocz. śmierci o pokój duszy
18:00 Za + ROMANA Kurasz
12/06/2019 Środa
06:30 Za + ANNĘ Skowronek (od rodziny Czernieckich)
18:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla wnucząt;
18:00 Za + ROMANA Kurasz
13/06/2019 Czwartek
06:30 Za + ANNĘ Skowronek (od koleżanek i kolegów z MOK)
18:00 O zdrowie i Boże błog. dla MATEUSZA Rojka (od uczniów S P w Radymnie)
18:00 Za + ROMANA Kurasz
14/06/2019 Piątek
06:30 Za + ANNĘ Skowronek (od rodziny Motyków)
18:00 Za + ROMANA Kurasz;
18:00 Za + JANA Lisowskiego w 4 rocz. śmierci
15/06/2019 Sobota
06:30 Za + ANNĘ Skowronek (od rodziny Czekierdów)
18:00 Za + ROMANA Kurasz;
18:00 Za + MARIĘ w 2 rocz. śmierci
16/06/2019 Niedziela Trójcy Przenajświętszej
08:00 Za + OLGĘ, GRZEGORZA, IRENĘ oraz EDMUNDA
10:00 Za Parafian;
11:30 Za rejon V i VI;
16:00 Za + ROMANA Kurasz
16:00 Za + MARKA Potyrało w 26 rocz. śmierci
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

