W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 283 – 2 maja 2021r. – V Niedziela Wielkanocna
Ewangelia na niedzielę (J 15,1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Ja jestem prawdziwym krzewem
winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we
Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza,
aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę.
Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa
w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym,
wy - latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic
nie możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie.
I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,
poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc
obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.
Rozważanie:
Właśnie rodzi się w tobie spotkanie. Jesteś w obecności Jezusa, a On jest obecny przy tobie. Spróbuj –
tak jak to rozumiesz i potrafisz – skierować na Niego swoją uwagę. Owoc, o którym mówi Jezus, nie
jest efektem naszego wysiłku, lecz odpowiedzią na miłość. Nie produkuje się go samotnie, lecz rodzi w
relacji z drugim. Spróbuj przypomnieć sobie sytuacje, w których koncentrowałeś się na produktywności
kosztem relacji. Co chciałeś uzyskać? Jakie uczucia tobą wówczas kierowały? Aby wydać owoc, trzeba
przyznać pierwszeństwo relacji nad produktywnością. Dotyczy to zarówno życia prywatnego, jak i
zawodowego. Tylko rzeczywistość widziana z perspektywy więzi jest warta przeżycia. Co możesz
zrobić, by w ciągu dnia rozwijać wrażliwość na relacje? Również modlitwa nie jest przez ciebie
produkowana. Nie polega na twoim wysiłku, nawet jeśli go zakłada. Rodzi się jako owoc relacji z
Jezusem. Słuchając Ewangelii jeszcze raz, przypatrz się uważnie temu, co pojawia się w twoim sercu.
Na koniec porozmawiaj z Jezusem o tym, co przeżyłeś podczas dzisiejszego spotkania. Czy potrafisz
nazwać to, co zrodziło się w tobie podczas modlitwy? (modlitwawdrodze.pl)
Liturgia słowa: Niedziela (02.05): Dz 9,26-31 Ps 22 1J 3,18-24 J 15,1-8; poniedziałek (03.05):
Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab Ps: Jdt 13 Kol 1,12-16 J 19,25-27; wtorek (04.05): Dz 14,19-28 Ps 145
J 14,27-31a; środa (05.05): Dz 15,1-6 Ps 122 J 15,1-8; czwartek (06.05): 1Kor 15,1-8 Ps 19 J 14,6-14;
piątek (07.05): Dz 15,22-31 Ps 57 J 15,12-17; sobota (08.05): Dz 20,17-18a.28-32.36 Ps 100
Rz 8,31b-39 J 10,11-16.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
głównej patronki Polski i Archidiecezji Przemyskiej, we wtorek wspomnienie św. Floriana,
męczennika, w środę święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Archikatedralnej w Przemyślu,
w czwartek – święto św. Apostołów Filipa i Jakuba, w sobotę – uroczystość św. Stanisława, biskupa
i męczennika, patrona Polski. Jest to Dzień Imienin Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka.

Komunikat Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
Pragnę z radością zakomunikować, że Ojciec Święty Franciszek zadecydował, iż uroczystość
beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września 2021
roku w Warszawie, o godzinie 12.00. Wszystkich wiernych proszę o modlitwę o błogosławione owoce
beatyfikacji Sług Bożych, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej.
kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski

„Wszystko postawiłem na Maryję” - Rola Matki Bożej w życiu kard. Wyszyńskiego
- Nie sposób zrozumieć kard. Stefana Wyszyńskiego bez jego odniesienia do Najświętszej
Maryi Panny i roli, jaką odegrała Ona w jego życiu i apostolstwie. Tę rolę można dostrzec w
trzech wymiarach: osobistym, narodowym i ogólnoświatowym – twierdzi o. prof. Grzegorz M.
Bartosik OFMConv z Katedry Mariologii na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.
Rola Maryi w życiu osobistym. Kult maryjny Stefan Wyszyński wyniósł z domu rodzinnego
od swoich rodziców. Śmierć matki w dziewiątym roku jego życia sprawiła, że Maryję obrał on
za swoją duchową Matkę i Jej zawierzył całe swe życie: wiek młodzieńczy, kapłaństwo, posługę
biskupią i prymasowską. Odprawiając Mszę Świętą prymicyjną przed obrazem Marki Bożej
Częstochowskiej na Jasnej Górze 5 sierpnia 1925 roku, zaznaczył: „chcę mieć Matkę, która już
będzie zawsze, która nie umiera, aby stanęła przy każdej mojej Mszy”.
Wydaje się, że najważniejszym momentem w budowaniu osobistej relacji z Maryją był dla
kard. Wyszyńskiego okres uwięzienia (1953-1956). Na początku okresu internowania w Stoczku
Warmińskim, 8 grudnia 1953 r. Ksiądz Prymas dokonał „Aktu osobistego oddania się Matce
Najświętszej”. Prosił w nim: „Święta Maryjo […] przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko
swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej
dla innych. Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam
Ci ciało i duszę moją”.
Maryjny wymiar duszpasterskiej troski o Polskę i Kościół. To całkowite oddanie się Maryi,
wyrażone w słowach: „Wszystko postawiłem na Maryję” Kard. Wyszyński realizował także w
swojej posłudze biskupiej i prymasowskiej. Pod koniec internowania w roku 1956 wyraził miłość
do Maryi w imieniu całego Narodu Polskiego w formie Jasnogórskich Ślubów Narodu. Celem
tych ślubów było odnowienie życia chrześcijańskiego przez wszystkich Polaków. Pogłębianie
treści ślubów w czasie Wielkiej Nowenny (1957-1965) przygotowało naród do obchodów 1000lecia Chrztu Polski, których kulminacyjnym punktem był „Akt oddania Polski w macierzyńską
niewolę Maryi, Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego” (3.05.1966) i
zobowiązanie się Polaków do służby Kościołowi Powszechnemu.
Egzystencjalne doświadczenie opieki Maryi nad naszą Ojczyzną prowadziło kard.
Wyszyńskiego do troski o to, aby Najświętsza Maryja Panna była czczona jako Matka Kościoła
Powszechnego. Z Jego inicjatywy papież Paweł VI ogłosił na zakończenie III sesji Soboru
Watykańskiego II Maryję Matką Kościoła (21.11.1964). Ponadto Prymas Tysiąclecia usilnie
zabiegał, aby papieże wypełnili prośbę Matki Bożej z Fatimy i oddali jej opiece cały świat.
Prośby te wspólnie z polskim Episkopatem kierował czterokrotnie do papieża Pawła VI (1964,
1969, 1971, 1974) i raz do papieża Jana Pawła II (1980).
Kult maryjny, jakim żył i jaki propagował Kardynał Wyszyński prowadził do kultu Boga w
Trójcy Świętej Jedynego w myśl jego biskupiego hasła: „Per Mariam soli Deo”. Celem tego kultu
była obrona wiary katolickiej w Polsce i świecie. Kult ten miał wyraz typowo praktyczny, miał
bowiem prowadzić czcicieli Matki Bożej do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami i do
zachowywania Ewangelii. (deon.pl)

Święty Stanisław - Patron ładu moralnego
Stanisław urodził się w 1030 roku w Szczepanowie, niewielkiej wsi położonej w Małopolsce.
Jego rodzice mieli szlachecki pochodzenie, dlatego od najmłodszych lat dbali o gruntowne
wykształcenie syna. Stanisław uczył się najpierw w domu, później u benedyktynów w Tyńcu, aż
w końcu wyjechał na studia za granicę. Źródła nie są zgodne co do miejsca, w którym studiował,
jedne podają, że było to Leodium w Belgi, inne – Paryż. Pewne natomiast jest to, że skończył
teologię i prawo, a po powrocie do kraju w 1060 roku przyjął święcenia kapłańskie. Ówczesny
biskup krakowski Lambert Suła mianował go kanonikiem katedry na Wawelu. Stanisław swoją
pobożnością, dobrotliwością i prostotą ducha bardzo szybko zyskał sobie wiernych, którzy

chętnie przychodzili do niego po porady i prośby o wstawiennictwo u króla Bolesława Śmiałego.
Polski władca, który był człowiekiem bardzo porywczym niezwykle cenił sobie młodego
kanonika, aż do tego stopnia, że po śmierci biskupa Lamberta wskazał Stanisława jako jego
następcę. W 1072 roku Stanisław przyjął sakrę biskupią.
Niewygodny biskup. Nowy biskup krakowski przyczynił się do przywrócenia w 1075 roku
metropolii w Gnieźnie. Jednak stosunki jakie panowały między królem Bolesławem Śmiałym a
biskupem Stanisławem zaczęły się diametralnie zmieniać, gdyż duchowny otwarcie krytykował
postępowanie władcy i oskarżał go o moralny upadek narodu. W kraju panoszyło się bezprawie,
szerzyła się niemoralność. Biskup Stanisław wielokrotnie wzywał króla do przywrócenia
porządku. Postawa duchownego rozzłościła króla, który wydał na niego wyrok śmierci. Nikt
jednak nie ważył się podnieść ręki na krakowskiego biskupa.
Kanonizacja męczennika. 11 kwietnia 1079 roku król Bolesław Śmiały wtargnął do kościoła
na Skałce i zamordował biskupa Stanisława, podczas sprawowania mszy świętej, uderzając go w
głowę, a później nakazał poćwiartować jego ciało. Wiadomość o męczeńskiej śmierci szybko
rozniosła się po całej Polsce. Król musiał uciekać z kraju, prawdopodobnie zamknął się w
benedyktyńskim klasztorze w Osjaku, gdzie odbywał surową pokutę. Krakowski biskup został
pochowany w katedrze na Wawelu.
Proces kanonizacyjny biskupa Stanisława rozpoczął w 1229 roku biskup Iwo Odrowąż,
a kontynuował go biskup Prandota. Jak na tamte czasy trwał on dosyć długo. Powołano specjalną
komisję do zbadania cudów jakie dokonały się za wstawiennictwem męczennika i prześledzenia
szczegółów z jego życia.
Wielkim przeciwnikiem wyniesienia na ołtarze bp. Stanisława był kardynał Rinaldo Conti,
późniejszy papież Aleksander IV – odtąd każdy proces kanonizacyjny odbywa się z udziałem
tzw. „adwokata diabła”, którego zadaniem jest wyciągnięcie wszystkich niejasności i ciemnych
stron życia przyszłego świętego.
Papież Jan Paweł II nazwał biskupa Stanisława patronem ładu moralnego.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - V NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś, oprócz cotygodniowego numeru naszej gazetki parafialnej, został wydrukowany numer
specjalny – poświęcony śp. Ks. Prał. Czesławowi Jaworskiemu, który zawiera piękne
świadectwa o jego kapłańskim życiu. Zachęcamy do lektury i do modlitwy za zmarłego
Proboszcza, która jest najlepszym sposobem wyrażania wdzięczności przez ludzi wierzących.
2. Jutro, 3-go maja, uroczystość NMP Królowej Polski. Msze święte w porządku niedzielnym –
o godz. 8.00, 10.00, 11.30 i 16.00 oraz dodatkowa Msza św. w intencji Ojczyny o godz. 14.00,
która rozpocznie uroczyste obchody Święta Narodowego w naszym mieście. Program tych
obchodów znajdziemy na stronie miasta Radymna.
3. Na prośbę Ojca Świętego Franciszka, Papieska Rada ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji
podjęła inicjatywę modlitewną o ustanie pandemii. Modlitwa będzie sprawowana przez
kolejnych 30 dni, w największych sanktuariach maryjnych świata, począwszy od 1 maja br. W
poniedziałek, 3 maja, Kościół powszechny łączyć się będzie w modlitwie z Sanktuarium Matki
Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. Kongregacja prosi, aby tego dnia modlić się zwłaszcza
za zakażonych i chorych na COVID-19.
4. W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Codziennie przed Mszami św. jest
możliwość spowiedzi, w czwartek także podczas Adoracji, a w piątek godzinę przed Mszą św.
wieczorną. Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną będą tylko po zgłoszeniu w zakrystii.
5. W sobotę uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, Patrona Polski. Jest to dzień
imienin Ks. Bpa Stanisława Jamrozka. Osobę Solenizanta otaczamy naszą modlitwą.

6. Wczoraj zakończyła się kolejka do sprzątania kościoła. Serdecznie dziękujemy tym
wszystkim naszym parafianom, którzy chętnie odpowiadali na zaproszenia do pracy przy
sprzątaniu, a także za ofiary na kwiaty do dekoracji ołtarza. Trzeba też powiedzieć, że wielu
parafian zupełnie nie uczestniczyło w tej odpowiedzialności za naszą świątynię – to bardzo
smutna refleksja, tym bardziej, że kolejka do sprzątania kościoła wypadała tylko raz do roku.
Od tego miesiąca nastąpi zmiana w sposobie utrzymania porządku w kościele. Będzie za to
odpowiedzialna zatrudniona osoba. Na spotkaniu z radą parafialną ustalimy zasady związane z
tą nową sytuacją. Zapraszamy na takie spotkanie we wtorek po Mszy św. wieczornej.

INTENCJE MSZY ŚW. 03/05/2021 - 09/05/2021
03/05/2021 Poniedziałek – Uroczystość NMP Królowej Polski
08:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
10:00 Za + STANISŁAWA Rabczak (od rodziny Blatów z Przeworska)
11:30 Za + WANDĘ Miłkowską (greg)
14:00 W intencji OJCZYZNY
16:00 Z okazji 18 urodzin JUSTYNKI z podziękowaniem za dar życia i otrzymane
łaski, z prośbą o zdrowie, dary Ducha Świętego, Boże błogosławieństwo i opiekę
Matki Bożej na całe dorosłe życie.
04/05/2021 Wtorek
06:30 Za + WANDĘ Miłkowską (greg zakończenie)
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Dzięk. za 3 lata życia BLANKI z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
18:00 Za + RYSZRADA Serafin (od żony)
05/05/2021 Środa
06:30 Za + TADEUSZA Szymańskiego (od rodziny Chudzik)
18:00 Za + STEFANA Krupę (od wnuka Kamila i rodziny)
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
06/05/2021 Czwartek
06:30 Za + TADEUSZA Szymańskiego (od Stanisławy Majcher)
18:00 O zdrowie i Boże błog, dary Ducha Świętego dla ks. PAWŁA
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
07/05/2021 Piątek
06:30 Za + TADEUSZA Szymańskiego (od Renaty i Grzegorza Kuryj)
06:30 Za + STANISŁAWA Halwę
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
08/05/2021 Sobota
06:30 Za + RYSZARD Serafin (od żony)
18:00 Za + ANIELĘ i TOMASZA
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
09/05/2021 VI Niedziela Wielkanocna
08:00 Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego; 10:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
11:30 Za rejon III i IV;
16:00 Za Parafian
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

