W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 275 – 7 marca 2021r. – III Niedziela Wielkiego Postu
Ewangelia na niedzielę (J 2,13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do
Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów
oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas,
sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu mego
Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano:
«Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do
Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? » Jezus
dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo».
Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją
wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie
Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które
czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie
potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w
człowieku.
Rozważanie:
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, znany jako łagodny, ten, który nie skrzywdzi
nadłamanej trzciny, okazuje złość. Przygotowuje bat ze sznurów i przepędza kupców
ze świątyni. Syn Boży nie zostawił nieba po to, by być dozorcą, jak w muzeum. Nie
chodziło Mu zatem o ciszę i zachowanie porządku w świątyni. Jak myślisz, co tak
rozzłościło Jezusa, gdy zobaczył kupców handlujących w świątyni? Bóg reaguje
gniewem na obłudę człowieka. Jego gniew może przerażać. Jakby chciał powiedzieć,
że zaprasza do tego, by pobożność i pielęgnowanie tradycji były wyrażaniem tego,
co kryje serce. Handel nie pasuje do Jezusowej logiki. Gniew Jezusa świadczy o tym,
że Mu na tobie zależy. Chce ci pokazać prawdę o twoim położeniu, o stanie twojego
serca. Można pomyśleć, że sytuacja ze świątyni nie dotyczy tych, którzy już kiedyś
oddali swoje życie Jezusowi. Nic bardziej mylnego. Każdego dnia warto
podejmować decyzję, czy idzie się za Jezusem autentycznie, czy byle jak. Słuchając
kolejny raz Ewangelii, zastanów się, co dzisiaj o twoim sercu powiedziałby ci Jezus.
Czy to, o czym marzysz, jest zgodne z Jego planem, czy to tylko twoja ambicja?
(modlitwawdrodze.pl)

W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Jana Bożego, zakonnika, we
wtorek – św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy.
W sobotę, 13 marca, przypada 8. rocznica wyboru Ojca Świętego Franciszka.
Liturgia słowa: Niedziela (07.03): Wj 20,1-17 Ps 19 1Kor 1,22-25 J 2,13-25;
poniedziałek (08.03): 2Krl 5,1-15a Ps 42 Łk 4,24-30; wtorek (09.03): Dn 3,25.34-43
Ps 25 Mt 18,21-35; środa (10.03): Pwt 4,1.5-9 Ps 147B Mt 5,17-19; czwartek (11.03):
Jr 7,23-28 Ps 95 Łk 11,14-23; piątek (12.03): Oz 14,2-10 Ps 81 Mk 12,28b-34;
sobota (13.03): Oz 6,1-6 Ps 51 Łk 18,9-14.

Drogie Panie
W przededniu Waszego święta pragniemy
złożyć Wam życzenia, byście były odważne,
wierne Bogu i swemu powołaniu, byście
wsłuchiwały się w Boży głos i zachowywały go w
swoim sercu jak Maryja. Życzymy, by obecni w
Waszym życiu mężczyźni okazywali Wam miłość
i szacunek każdego dnia. Niech to co czynicie
w domu, w pracy, w Kościele - w Bogu ma swój
początek i w Nim odnajduje swoje dopełnienie.

Maryja – Matka Bolesna
Maryja jako Matka Boga, Niepokalanie Poczęta jedyna z ludzi „miała prawo” być
wolna od bólu i cierpienia, a jednak Jej życie, od Nazaretu aż do Golgoty naznaczone
było cierpieniem i trudem. Największe cierpienie przeżyła Maryja na Drodze
Krzyżowej i w czasie śmierci Jezusa. Patrzyła na ból Syna świadoma, że nic nie jest
w stanie dla Niego uczynić. Nie mogła za Niego umrzeć, jak śpiewamy w naszych
polskich „Gorzkich żalach”. Mogła tylko biernie stać i patrzeć. Maryja musiała oddać
swego umiłowanego Syna Bogu Ojcu do końca. Pod krzyżem dojrzewała do
ostatecznego „tak”. Jej ofiara została przyjęta. Mel Gibson w filmie „Pasja”
przedstawił bardzo sugestywnie i wzruszająco postawę kontemplacyjną Maryi w
czasie męki Jezusa. Maryja dotykała miejsc i śladów męki. Chciała je zachować na
zawsze w pamięci, „wyryć” w swoim sercu.
Również trwanie Maryi pod krzyżem było kontemplacją. Nie mówiła nic. Ale
kontemplowała i współprzeżywała to, co dzieje się w Sercu Jej Syna. Serca Jezusa i
Maryi były złączone miłością i cierpieniem. Jest to najtrudniejsza kontemplacja. Św.
Bonawentura w taki sposób próbuje wczuć się w ból Maryi pod krzyżem: zebrawszy
odważnie wszystkie swe siły, stała przed Nim, Ukrzyżowanym. Ileż razy musiała
szlochać z jękiem opłakując swego syna i wołając: „Jezu, Synu mój, kto mi pozwoli
umrzeć z Tobą i za Ciebie, Synu mój najsłodszy?” Ileż razy musiała podnieść swe
skromne oczy ku tym palącym ranom, czy w ogóle się w nie wpatrywać choćby przez
chwilę, czy zdołała w ogóle widzieć je wyraźnie za zasłoną swoich łez. Któż wątpi, że
mogła omdleć z powodu ogromnego bólu w swoim wnętrzu? Dziwię się wręcz, że nie
umarła. Jest jakby umarła, choć żyje, ponieważ żyjąc, cierpi najokrutniejszy ból

śmierci. Z rozważania i kontemplacji rodziła się w Maryi zdolność akceptacji
największego cierpienia i nadawania mu sensu.
Maryja jest symbolem wszystkich cierpiących kobiet i matek. Choć wolna od
grzechu, została doświadczona największym cierpieniem, jakie może przeżyć
kochająca matka. Żadna kobieta, która cierpi z powodu bólu lub straty dziecka nie
może równać się z cierpieniem Maryi. Bo nie jest wolna od grzechu i nie jest matką
Boga. Jednak każda cierpiąca kobieta może uczyć się od Maryi przeżywać cierpienie.
Może wraz z Nią stać pod krzyżem. Może również modlić się i prosić Ją o
wstawiennictwo. Maryja, która nosiła w swym łonie Syna Bożego, a później patrzyła
na Jego śmierć, nie jest obojętna wobec ludzkich próśb i cierpienia i towarzyszy nam
duchowo na naszej drodze krzyżowej.

Modlitwa za kobiety
Dziękujemy Ci, Boże, dobry Ojcze, za miłość, którą nas obdarzasz. Ty stworzyłeś
nas na swój obraz i podobieństwo jako kobietę i mężczyznę, abyśmy, różniąc się od
siebie, mogli się uzupełniać i być dla siebie wsparciem: mężczyzna dla kobiety, a
kobieta dla mężczyzny. Dziękujemy, dobry Ojcze, za kobietę i jej misję we wspólnocie
ludzkiej. Prosimy Cię w intencji kobiet, które są córkami, aby były chciane i kochane
przez rodziców, traktowane z czułością i delikatnością.
Prosimy Cię w intencji kobiet, które są żonami, aby były doceniane i wspierane
przez mężów. Spraw, by ich małżeństwa opierały się na wzajemnym szacunku, by
doświadczały ze swoimi mężami komunii serc i pragnień, których owocem – jeśli taka
jest Twoja wola – będzie także nowe życie. Prosimy Cię w intencji kobiet, które są
matkami, aby dzięki macierzyństwu rozkwitały w swojej kobiecości. Spraw, żeby
wychowywały dzieci z czułością, mądrością, wrażliwością. Każdego dnia dawaj im
dużo siły i radości.
Prosimy Cię w intencji kobiet, które żyją w pojedynkę, aby mogły odnaleźć swoje
powołanie, miejsce w świecie i spełnienie. Prosimy Cię w intencji kobiet
konsekrowanych, aby wypełniały swoją misję z radością i oddaniem, świadcząc o
tym, że Bóg jest prawdziwym źródłem szczęścia. Prosimy Cię w intencji kobiet, które
zostały zepchnięte na margines społeczny i które doświadczyły albo doświadczają
przemocy. Strzeż ich i spraw, żeby ich los się odmienił. Powierzamy Ci, dobry Ojcze,
wszystkie relacje między kobietami i mężczyznami. Spraw, żebyśmy mogli się
wzajemnie rozumieć, doceniać i pomagać sobie nawzajem, tworząc wspólnie
wymierne dobro. Amen.
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Dziś o godz. 15.15 GORZKIE ŻALE z kazaniem pasyjnym i zmianami tajemnic
różańcowych.
Jutro Dzień Kobiet – będziemy modlić się w intencji wszystkich Kobiet, a
szczególnie otaczamy modlitwą nasze Parafianki.
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W piątek Droga Krzyżowa z rozważaniami dla dzieci o godz. 15.30, a o godz.
17.00 Droga Krzyżowa z rozważaniami dla wszystkich i Msza św.
W sobotę o 17.00 Msza św. z liturgią niedzielną i modlitwa różańcowa w duchu
objawień fatimskich.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji Rejonów
III i IV.
Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do tej pracy w sobotę na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 16. mieszkania od 1 do 20.

INTENCJE MSZY ŚW. 07/03/2021 - 14/03/2021
08/03/2021 Poniedziałek
06:30 Za + HELENĘ Karkowską (greg)
17:00 Za + TADEUSZA Nietrzeba (od Teresy i Czesława)
17:00 Za + MARIANA Przybyła (od brata Józefa z rodziną)
09/03/2021 Wtorek
06:30 Za + HELENĘ Karkowską (greg)
17:00 Za + MARIANA Przybyła (od żony i syna Adama)
17:00 Za + MICHAŁA Maziarz (od Wiesława i Czesławy Starosolski)
10/03/2021 Środa
06:30 Za + HELENĘ Karkowską (greg)
17:00 Za + STANISŁAWA Kokot
17:00 Za + MARKA Pudło
11/03/2021 Czwartek
06:30 Za + HELENĘ Karkowską (greg)
17:00 Za + TOMASZA Jartym (od rodziców)
17:00 Za + MARIANA Przybyła (od żony i syna Adama)
12/03/2021 Piątek
06:30 Za + HELENĘ Karkowską (greg)
17:00 Za + STANISŁAWA Rabczak (od Danuty i Adama Kroczek z rodziną)
17:00 Za + ZOFIĘ, + JANA, + EUGENIUSZA, + PAWŁA
13/03/2021 Sobota
06:30 Za + HELENĘ Karkowską (greg)
17:00 W intencji ks. KRZYSZTOFA o potrzebne łaski (od wdzięcznej parafianki)
17:00 Za + MARIANA Przybyła (od rodziny Kaletów)
14/03/2021 IV Niedziela Wielkiego Postu
08:00 Za + ANTONIEGO Zawadzkiego
10:00 Za Parafian;
11:30 Za rejon III i IV
16:00 Za + HELENĘ Karkowską (greg)
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

