W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 285 – 16 maja 2021r. – VII Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Ewangelia na niedzielę (Mk 16,15-20)
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki
towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie
będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie». Po rozmowie z nimi Pan
Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,
a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Rozważanie:
W dzisiejszej Ewangelii Marka Jezus przed wstąpieniem do Ojca kieruje do swych uczniów nakaz
misyjny: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! (Mk 16,16). Wszyscy
ewangeliści rozumieją czas po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa jako czas Ducha, Kościoła
i misji, w którym Ewangelia ma być głoszona aż po krańce świata. O ile za czasów Jezusa Ewangelia
głoszona była głównie w obrębie Palestyny, o tyle czas Ducha oznacza jej ekspansję, prawdziwy wybuch
i uwolnienie w obrębie całego znanego dotychczas świata. Jak widzieliśmy to w pierwszym czytaniu,
Duch otwiera granice i znosi bariery między narodami, sprawiając, że Dobra Nowina rozprzestrzenia się
po całym świecie • W Dziejach Apostolskich sam Jezus przedstawia głoszenie uczniów w czterech
etapach: gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w
Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Świadkowie Zmartwychwstałego
otrzymują Ducha, który sprawi, że ich głoszeniu towarzyszyć będą spektakularne znaki: złe duchy będą
wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie
im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie (Mk 16,17–18) Patrząc na tę zapowiedź,
można się zapytać, co stało się z nią w naszych czasach? Czy tylko uczniom w I w. Duch Święty
asystował tak intensywnie? Dlaczego naszemu głoszeniu nie towarzyszą dziś podobne znaki? Po
pierwsze, nierzadko i dziś we wspólnotach charyzmatycznych mamy do czynienia z wylaniem darów
Ducha Świętego, a nawet cudami uzdrowienia. Po drugie, znaki podkreślają, że tym, którzy głoszą
Ewangelię, Bóg udziela tego samego Ducha, który działał w jego Synu. Głoszący Ewangelię jest jak
Pan, którego Bóg namaścił mocą Ducha Świętego (Jutro niedziela, rok B)

Drogie Dzieci
w tak uroczystym i pięknym dniu I Komunii Świętej
przyjmijcie z serca płynące życzenia obfitych łask
Bożych i opieki Świętej Rodziny przez całe Wasze
życie. Niech serca Wasze będą przepełnione wiarą i
miłością, myśli niech będą jasne i spokojne, a życie
pełne szczęścia i pogodnych dni.

Liturgia słowa:
Niedziela (16.05): Dz 1,1-11 Ps 47 Ef 4,1-13 Mk 16,15-20; poniedziałek (17.05): Dz 19,1-8
Ps 68 J 16,29-33; wtorek (18.05): Dz 20,17-27 Ps 68 J 17,1-11a; środa (19.05): Dz 20,28-38
Ps 68 J 17,11b-19; czwartek (20.05): Dz 22,30;23,6-11 Ps 16 J 17,20-26; piątek (21.05):
Dz 25,13-21 Ps 103 J 21,15-19; sobota (22.05): Dz 28,16-20.30-31 Ps 11 J 21,20-25.
W liturgii obchodzimy:
we wtorek wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera oraz św. Jana I, papieża
i męczennika, w czwartek – św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera, w piątek – św. Krzysztofa
Magellanesa i Towarzyszy, męczenników, w sobotę wspomnienie św. Rity z Cascii, zakonnicy.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Określenie "Wniebowstąpienie Pańskie" pochodzi z opisu, przekazanego przez św.
Łukasza w Dziejach Apostolskich (Dz 1,9-11). Ewangeliści piszą o tym fakcie niewiele.
Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek wspomina lakonicznie: "Po
rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba" (Mk 16,19). Jan wzmiankuje w formie
przepowiedni. Wydarzenie to miało miejsce na Górze Oliwnej. Apokryf z II w. pt.
Widzenie Izajasza opowiada, że Chrystus wznosił się do nieba wśród adoracji
nieprzeliczonych rzesz aniołów, szatana i z wielkim majestatem zasiadł po prawicy
Wielkiej Chwały. Z kolei apokryficzny List Apostołów opisuje, że kiedy Chrystus
wstępował do nieba nastąpiły grzmoty, błyskawice, drżała ziemia, rozdarły się niebiosa i
świetlisty obłok zabrał Jezusa. Wiele z tych motywów sztuka i literatura sakralna
wykorzystuje po dziś dzień.
Zgodnie z przekazem Dziejów Apostolskich, uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
przypada czterdziestego dnia po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Historia liturgii
zna tę uroczystość od IV w. Natomiast dni powszednie po Wniebowstąpieniu Pańskim
przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania liturgiczne w tym czasie
zawierają opis obietnicy zesłania Ducha Świętego. Chrystus, rozstając się ze swymi
najbliższymi, nie przestał być obecny w świecie. Do Apostołów mówił: „Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 19-20). I dalej wyjaśnia: „Idę przecież
przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i
zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,2-3). Skład Apostolski
mówi, że Chrystus „wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. A królestwu Jego nie będzie końca”.
Czym ta uroczystość jest dla nas? Otóż, Jezus z chwilą, gdy przyszedł na ziemię,
rozpoczął przywracanie wszystkiego Ojcu, a my możemy wstępować w niebo w procesie
doskonalenia się człowieka. Prawda jednej roli chrześcijaństwa - świadczenia o Chrystusie
i skierowania wszystkiego ku Niemu. Dlatego mówił, że znowu powróci i zabierze nas do
siebie, abyśmy byli tam, gdzie On jest. W jaki sposób dawać świadectwo? Przede
wszystkim wyjaśniać życiem swoją wiarę, przykładem, słowem. Świadek to ten, który żyje
moralnie. A życie moralne to rozumna służba Bogu i człowiekowi. Potrzeba czujności i

odwagi, by przeciwstawiać się temu, co jest sprzeczne z Bożym prawem. Nie brakuje dziś
tych, którzy tworzą własne prawo i próbują zakrzyczeć świat swoimi argumentami.
Zawsze mamy być gotowi, by stanąć w obronie wiary i dawać już dziś wyraz oczekiwaniu,
abyśmy mogli być kiedyś razem z Bogiem. (Ks. A. Supłat)

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
W poprzednią niedzielę członkowie Ruchu Światło-Życie rejonu Radymno, głównie z
jego rodzinnej gałęzi – Domowego Kościoła, spotkali się na w kościele pw. Miłosierdzia
Bożego w Skołoszowie na ostatnim w tym roku formacyjnym Dniu Wspólnoty. Tematem
tego roku w Oazie jest „Dojrzałość w Chrystusie”. Kręgi Domowego Kościoła
dostosowując się do panujących ograniczeń, w różnej formie prowadziły formację:
rozważając kolejne tematy w małżeństwach i gdy było się to możliwe podczas spotkań
tradycyjnych lub online.
Dzień Wspólnoty musiał z wiadomych względów ograniczyć się do wspólnej Mszy
Świętej i rozważania Słowa Bożego podczas Namiotu Spotkania. W czasie homilii, którą
wygłosił ks. Łukasz Mendrala – wikariusz z Wielkich Oczu i jednocześnie moderator
rejonowy mieliśmy okazję jeszcze raz zmierzyć się z tematem Nowej Kultury. Człowiek,
który spotkał Jezusa doświadczył czegoś tak wspaniałego, co nadało nowy sens
codzienności, że nie może i nie chce zachować tego tylko dla siebie, dla poczucia, że mam
coś czego inni nie mają i w swoim kąciku to sobie skonsumuję. Nowa Kultura to życie
pozytywnymi wartościami, wartościami, które dają życie. Nie chodzi tylko o
przeciwstawianie się wartościom negatywnym, ale przede wszystkim o pokazanie takiego
stylu życia, który będzie cieszył nas samych i powodował, że inni też będą tak chcieli żyć.
W obecnym czasie, który przyniósł także wiele ograniczeń w relacjach międzyludzkich
potrzebne jest obudzenie na nowo „wyobraźni miłosierdzia”, dzięki której możemy
dostrzec tych, którzy potrzebują naszej troski. Ks. Łukasz powiedział o wielkim głodzie
spotkania z drugim człowiekiem, ale też głodzie spotkania z Panem Bogiem we
wspólnocie z innymi ludźmi, który dostrzega w czasie pandemii. Jednym z jego znaków
były dla niego zapisy na młodzieżowe oazy wakacyjne. Jak opowiadały mu osoby
odpowiedzialne miejsca na większość turnusów wyczerpywały się nawet nie po kilku
dniach, ale po kilku godzinach. Wezwał wszystkich obecnych na Dniu Wspólnoty do
wytrwałej modlitwy, by obudzone w tak wielu sercach pragnienia zrodziły prawdziwe
Boże owoce.
Obowiązujące ograniczenia nie pozwoliły nam na zakończenia Dnia Wspólnoty
tradycyjną agapą, jednak nie rozjechaliśmy się natychmiast, ale pozostaliśmy chwilę ze
sobą, by porozmawiać, po prostu ze sobą pobyć.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
1. Dziś w naszej Archidiecezji święcenia diakonatu, a w najbliższą sobotę w katedrze
święcenia prezbiteratu. Modlitwą obejmujemy diakonów przygotowujących się
do przyjęcia święceń kapłańskich. Dziś także czcimy Św. Andrzeja Bobolę –
jednego z patronów Polski.

A w naszej Parafii jest to dzień Pierwszej Komunii Świętej. Dziękujemy rodzicom
dzieci przystępujących do I Komunii, za piękne przygotowanie kościoła do tej
uroczystości, a także za dar ołtarza – piękny komplet strojów liturgicznych.
3. Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
4. Zapraszamy codziennie wieczorem do udziału w Nabożeństwach Majowych.
5. W sobotę wieczorem Msza św. będzie jeszcze z liturgią niedzielną.
6. W przyszłą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – zakończy się okres
wielkanocny w liturgii. Msza św. o godz. 11.30 będzie odprawiona w intencji
rejonów V i VI.
2.

INTENCJE MSZY ŚW. 17/05/2021 - 23/05/2021
17/05/2021 Poniedziałek
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Za + AURELIĘ Skotnicką (od Czesławy z rodziną)
18:00 Za ++ MARIĘ, EDWARDA Siara, HENRYKA Storek, MARIANA Kosińskiego
18/05/2021 Wtorek
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Za + RYSZARDA Serafina
18:00 Za ++ STEFANIĘ i JANA Sobolewskich
19/05/2021 Środa
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Za + ALICJĘ Tancer (od przyjaciół Elżbiety)
18:00 Za + FRANCISZKA
20/05/2021 Czwartek
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Dziękczynna w 4 rocznicę sakramentu małżeństwa KATARZYNY i
MICHAŁA z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
18:00 Za ++ MIECZYSŁAWA, JANA, MARIĘ
21/05/2021 Piątek
06:30 O zdrowie, o Boże błog. dary Ducha Świętego dla ks. PAWŁA
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Za ++ ANTONIEGO, FRANCISZKA, STANISŁAWĘ Sudoł
22/05/2021 Sobota
06:30 Za + AURELIĘ Skotnicką (od rodziny Mendela)
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg);
18:00 Za + MIECZYSŁAWA
23/05/2021 Zesłanie Ducha Świętego
08:00 W intencji ks. ŁUKASZA z prośbą o Boże błog., dary Ducha Świętego w
kapłańskiej posłudze
10:00 Za Parafian; 11:30 Za rejon V i VI; 16:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

