W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 286 – 23 maja 2021r. – VIII Niedziela Wielkanocna
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Ewangelia na niedzielę (J 15,26-27;16,12-15)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja
wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy
o Mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze Mną od początku. Jeszcze
wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś
przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie
będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On
Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.
Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».
Rozważanie:
Od paru wieków w Kościele mamy taki kłopot, że Duch wprawdzie jest wierzącym udzielany, ale nie
przez wszystkich przyjmowany. I to wcale nie ze złej woli. Podczas gdy pierwsi uczniowie bali się
i dlatego nie mogli wyjść z Wieczernika, dzisiaj wielu chrześcijan smacznie śpi. Wprawdzie niektórzy
chodzą do kościoła, przyjmują po kolei różne sakramenty, ale nie wiedzą, po co stali się chrześcijanami.
Ta niewiedza bywa tak dalece posunięta, że czasem nie widzą wielkiej różnicy między ochrzczonym
a porządnym, uczciwym człowiekiem, którym przecież można być także poza Kościołem. Z tego
powodu nie wiedzą, po co są w Kościele. Najczęściej myślą, że tak zawsze było, taka tradycja albo
przynależność społeczna. Czasem wyćwiczeni w moralistycznym chrześcijaństwie, uważają, że trzeba
być w Kościele, aby zasłużyć na niebo. Zgadzam się z o. Raniero Cantalamessą, który uważa, że w życiu
wielu współczesnych chrześcijan chrzest, ale to samo można powiedzieć o bierzmowaniu, pozostaje
sakramentem „związanym”. To, co należy do Boga zostało wykonane: dar został udzielony. Jednakże
to, co należy do człowieka, jego wkład, odpowiedź wolności, nie zaistniało. (o. Dariusz Piórkowski SJ)
Liturgia słowa:
Niedziela (23.05):
Dz 2,1-11
Ps 104
Ga 5,16-25
J 15,26-27;16,12-15;
poniedziałek (24.05): Rdz 3,9-15.20 Ps 87 Dz 1,12-14 J 2,1-11; wtorek (25.05): Syr 35,1-12 Ps 50
Mk 10,28-31; środa (26.05): Syr 36,1.4-5a.10-17 Ps 79 Mk 10,32-45; czwartek (27.05): Jr 31,31-34
Ps 110 Mk 14,22-25; piątek (28.05): Syr 44,1.9-13 Ps 149 Mk 11,11-25; sobota (29.05): Syr 51,12-20b
Ps 19 Mk 11,27-33.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, we
wtorek wspomnienie św. Bedy Czcigodnego, prezbitera i doktora Kościoła oraz św. Grzegorza VII,
papieża i św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziewicy, w środę – św. Filipa Nereusza, prezbitera,
w czwartek Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w sobotę wspomnienie
św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy.

Owoce Ducha Świętego
W przeciwieństwie do darów, których Duch udziela w różnym stopniu różnym osobom oraz
charyzmatów będących wyłącznym dziełem Ducha, owoce są wynikiem współpracy łaski z wolnością
człowieka i są jedne i te same dla wszystkich. Nie każdy może być apostołem, nie wszyscy otrzymają
dar języków czy uzdrawiania. Wszyscy natomiast mogą być cierpliwi, pokorni itp. Owoce są zatem
efektem ścisłej współpracy człowieka z Duchem Świętym. Przez życie sakramentalne, modlitwę,
formację oraz ciągłą pracę nad sobą można je osiągnąć. Tradycja Kościoła mówi o dwunastu owocach
Ducha Świętego, a wymienia je wszystkie św. Paweł w Liście do Galatów. Z tą uwagą, że współczesne

przekłady mówią w tym miejscu o dziewięciu owocach, natomiast tradycja przejęła listę dwunastu ze
starego łacińskiego tłumaczenia: tzw. Wulgaty Klementyńskiej.
1. Miłość: To imię samego Boga. Całe dzieło stworzenia, a później dokonane przez Jezusa dzieło
naszego zbawienia podyktowane było z miłości. Zatem nowe przykazanie, które Chrystus nam
pozostawił nie mogło dotyczyć niczego innego, jak tylko miłości: Przykazanie nowe daję wam, abyście
się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem.
2. Radość: Nie ma nic wspólnego z powszechną dziś wesołkowatością, którą zazwyczaj człowiek
przykrywa nędzę swojego poranionego serca. Radość wypływa wprost z miłości, ze świadomości, że
Pan mnie kocha i jest przy mnie nawet pośród cierpień i trudności. W tym tkwi m.in. nowość
chrześcijańskiej radości. Wbrew temu, co mówi świat, możemy być radośni i nieść ją innym nawet
wtedy, gdy cierpimy. Bo ona nie ma nic wspólnego z posiadaniem.
3. Pokój: Odnieść można wrażenie, że więcej się o nim mówi niż go przeżywa. Owocem Ducha
Świętego jest przede wszystkim pokój w sercu, który pozwala stawiać czoła przeciwnościom. Taki pokój
jest świadectwem obecności w nas samego Ducha oraz Bożego królestwa. Pokój Boży to dar
Zmartwychwstałego, nieodzownie towarzyszy on miłości i radości, wykracza poza wszelkie nasze
rozumienie pokoju. Pokój Boży w moim sercu jest jednocześnie zadaniem dla mnie. Błogosławieni,
którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi
4. Cierpliwość: Cierpliwość w Piśmie Świętym to ufne trwanie w nadziei, to oczekiwanie na
wyzwalające działanie Boga w moim życiu, pozwalające przetrwać najgorsze kryzysy i cierpienia. O
miłości św. Paweł w swoim hymnie pisze, że jest cierpliwa. Zatem winna ona stale tej miłości
towarzyszyć, zarówno wobec siebie, jak i drugiego człowieka.
5. Uprzejmość: Ma ona wymiar jednoczący, budujący mosty między ludźmi. Jest oznaką nie tylko
naszej kultury osobistej, lecz także szacunku i otwartości. To dla nas chrześcijan również konsekwencja
dostrzegania w drugim człowieku Chrystusa. Ona skutecznie toruje drogę do pojednania i zażegnania
sporów. Wyrażają ją uśmiech oraz trzy niby proste słowa: proszę, przepraszam, dziękuję.
6. Dobroć: Wynika z mojego zjednoczenia z Bogiem. Jest gotowością do wszelkiego dobrego czynu.
To nie tylko czynienie dobrych uczynków. To także dostrzeganie w drugim człowieku dobra, nawet
wtedy, gdy wszystko mówi mi: „znienawidź go!”. Dobroć płynąca z serca jest wyczuwalna przez innych,
tworzy atmosferę dobroci, która przyciąga i daje radość tym, którzy nas spotykają.
7. Wspaniałomyślność: Wielkoduszność to postawa, która stale szuka dobra dla drugiego człowieka.
Nakierowana jest na dobro bliźniego. Cechuje się w tym swego rodzaju spontanicznością, nie planuje
wielkich działań, jest pierwszym odruchem wobec napotkanej siostry lub brata.
8. Łaskawość: O miłości św. Paweł napisał, że jest łaskawa. Oznacza ona skłonność do czynienia
dobra nie tylko wobec tych, których kochamy, lecz przede wszystkim wobec osób, które przez swoje
postępowanie na to nie zasługują lub po prostu ich nie znamy.
Łaska to przecież dar, na który się nie zasługuje. To miłosierdzie przejawiające się na przykład w
wypełnianiu uczynków względem duszy i ciała, o których mówi katechizm.
9. Wierność: Jest podstawą zaufania. To trwanie przy podjętych świadomie i dobrowolnie
zobowiązaniach pomimo przeciwności. Jest naśladowaniem wierności samego Boga wobec człowieka,
który nie pozostawił go pod władzą śmierci, lecz posłał swojego Syna, aby dokonał dzieła zbawienia.
Wierność jest cechą, która wyraża miłość, kieruje się prawdą i przeciwstawia kłamstwu i oszustwu.
Nawet jeśli dopuściło się niewierności, to wciąż jest czas, by na jej drogę powrócić.
10. Skromność: Rodzi się z umiarkowania. Człowiek skromny cechuje się wewnętrzną równowagą
płynącą z prostoty i uporządkowania. Chrześcijanin w skromności ma świadomość, że wszystko co
potrafi i posiada jest darem Bożym, stąd nie będzie przeceniał ani nie doceniał swoich umiejętności, a
za ich pochwałę ze strony drugiego serdecznie podziękuje także Bogu.
11. Wstrzemięźliwość: Oznacza opanowanie, umiarkowanie lub powstrzymywanie się od czegoś.
Owoc ten pozwala rozsądnie korzystać z powierzonych sobie dóbr i zgodnie z ich przeznaczeniem oraz
dozwolonych przyjemności, a czasem rezygnację z nich dla innych celów podyktowanych z miłości.
12. Czystość Dotyczy całego człowieka, a wypływa z faktu, że ciała nasze są świątyniami Ducha
Świętego. Zatem cały człowiek ma służyć budowaniu królestwa Bożego już tu na ziemi. Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To warunek zbawienia. (aletea.pl)

I Komunia Św. i Biały Tydzień
W ubiegłą niedzielę 35 dzieci z naszej Parafii po raz pierwszy w pełni uczestniczyło w
Eucharystii. Było wśród nich 16 dziewczynek: Hanna, Zofia, Maja, Julia, Martyna, Jagoda, Julita,
Karolina, Natalia, Daria, Zuzanna, Aleksandra, Zuzanna, Katarzyna, Paulina, Wiktoria, oraz 19
chłopców: Szymon, Adrian, Mateusz, Szymon, Michał, Fabian, Norbert, Kamil, Kacper,
Franciszek, Ksawery, Antoni, Piotr, Fabian, Ksawery, Przemysław, Radosław, Adrian, Dominik.
Kolejne dni Białego Tygodnia pozwoliły dzieciom wydłużyć ten czas radowania się spotkaniem
z Chrystusem Eucharystycznym do soboty. W poniedziałek dzieci złożyły przyrzeczenia
abstynenckie. W piątek zawierzyły swoje dalsze życie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, a w
sobotę Niepokalanemu Sercu Maryi. Chcemy zapewnić wszystkie dzieci pierwszokomunijne i
ich rodziców o modlitwie w ich intencji całej wspólnoty parafialnej. Życzymy im wytrwania w
postanowieniach i wzrostu w wierze, nadziei i miłości.
Pielgrzymka Domowego Kościoła do św. Józefa
Połowa maja była w ubiegłych latach czasem pielgrzymki członków gałęzi rodzinnej Ruchu
Światło-Życie do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W ubiegłym roku możliwe było
uczestniczenie w niej tylko poprzez Internet. W tym roku 15 maja członkowie Domowego
Kościoła w całej Polsce pielgrzymowali do kościołów stacyjnych wyznaczonych w każdej
diecezji na rok poświęcony św. Józefowi. Kręgi Domowego Kościoła z rejonów Radymno i
Jarosław pielgrzymowały do kościoła pw. św. Józefa w Muninie. Podczas wspólnej Eucharystii
modliliśmy się w intencji naszych małżeństw i rodzin. Rozważaliśmy znaczenie zwłaszcza w
życiu mężów i ojców tytułów, które przypomniał w swoim Liście pasterskim „Patris Corde”
Ojciec Święty Franciszek. Patrzyliśmy na św. Józefa, który jest Ojcem umiłowanym, czułym,
posłusznym, przyjmującym, Ojcem z twórczą odwagą, człowiekiem pracy i Ojcem w cieniu.
Przeżyliśmy swoisty rachunek sumienia. Na koniec zawierzyliśmy św. Józefowi naszą postawę
i świadectwo wobec otoczenia, nasze rodziny, środowiska pracy, chorych i zmarłych oraz nasze
zaangażowanie w Ruchu i Kościele. Prosiliśmy, by był dla nas wzorem i orędownikiem.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
1. Dziś, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, można zyskać odpust zupełny za
publiczne odmówienie hymnu O Stworzycielu Duchu przyjdź.
2. W poniedziałek święto NMP Matki Kościoła. Msze święte o godz. 6.30 i 18.00. Odpust
parafialny w Orłach.
3. 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.
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 VII i VIII.
5. W dniach 4 - 15 lipca odbędzie się 41 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Informację
na stronie pielgrzymka.przemyska.pl i na plakatach.
6. We wtorek po Mszy św. wieczornej spotkanie dla rodziców i dzieci, które przeżywać
będą rocznicę I Komunii świętej, w dniu 20 czerwca.
7. W tym roku, bierzmowanie młodzieży z Radymna, odbędzie się w naszym kościele, w
dniu 14 czerwca o godz. 18.00.
8. W piątek zapraszamy na spotkanie po Mszy św. wieczornej Straż Honorową NSPJ.

9. Za tydzień, w niedzielę 30 maja, w całym powiecie jarosławskim będzie trwała akcja
„Jarosławskie Pola Nadziei” czyli publiczna zbiórka pieniężna na rzecz zakupu
specjalistycznych łóżek do Hospicjum im. św. Jana Pawła II w Jarosławiu. Specjalnie
oznaczeni wolontariusze staną z puszkami przed kościołami (a dzień wcześniej przed
sklepami) i za złożoną ofiarę będą dawać sztucznego żonkila lub pamiątkową naklejkę. Cel
piękny i wartościowy dlatego starajmy się wesprzeć tą cenną akcję na rzecz Hospicjum.

INTENCJE MSZY ŚW. 24/05/2021 - 30/05/2021
24/05/2021 Poniedziałek – Święto NMP Matki Kościoła
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (od sąsiadów)
18:00 Za ++ Władysława i Marię Homa (od Jana Fiega)
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
poza Par Za +HELENĘ Czerniecką (od rodziny Zawada z Jasła)
poza Par Za + HELENĘ Czerniecką (od Marioli Pałys i rodziców)
25/05/2021 Wtorek
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Za + STANISŁAWA Wanio i zmarłych rodziców
18:00 Za + TADEUSZA Szymańskiego (od przyjaciół z ul. Tysiąclecia)
poza Par Za + HELENĘ Czerniecką (od wnuka Macieja)
poza Par Za + HELENĘ Czerniecką (od rodziny Krawczyk)
26/05/2021 Środa
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 O Boże błog. i łaskę zdrowia dla MARII i JÓZEFA
18:00 Za ++ JÓZEFA, JANA, MARIĘ i ANIELĘ Osetek
poza Par Za + HELENĘ Czerniecką (od rodziny Rajchel)
poza Par Za + HELENĘ Czerniecką (od Tomasza i Marzeny)
27/05/2021 Czwartek
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Za + ALICJĘ Tancer (od przyjaciół Elżbiety)
18:00 Za ++ ANNĘ, KAZIMIERZA i zmarłych RODZICÓW
poza Par Za + HELENĘ Czerniecką (od kolegów i koleżanek z BS w Radymnie)
28/05/2021 Piątek
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (od rodziny Orłowskich)
18:00 Za + KRZYSZTOFA Pacławskiego w 7 rocznicę śmierci
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypek (od sąsiadów z bloku nr 7 klatka 2)
29/05/2021 Sobota
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Za + STANISŁAWA Rabczak (od rodziny Porczak z Jarosławia)
18:00 Za + TADEUSZA Szymańskiego (od przyjaciół z ul. Tysiąclecia)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypek (od kolegów z bloku nr 7 i 8)
30/05/2021 Niedziela Trójcy Przenajświętszej
08:00 Dziękczynna za 10 lat życia SZYMONA z prośbą o Boże błog. na dalsze lata
10:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg zakończenie)
11:30 Za rejon VII i VIII
16:00 Za Parafian
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypek (od sasiadów z bloku nr 7 klatka 4)
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

