W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 288 – 6 czerwca 2021r. – X Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mk 3,20-35)
Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak
że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się,
żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów».
A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba
i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich
do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś
królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom
wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał
przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może
wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy
dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się
ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu,
nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma
ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po
Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja
Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są
moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi
bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

Rozważanie:
Jest takie mocne zdanie przypisywane św. Antoniemu - pustelnikowi, który powiedział tak przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleli i jeśli zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, to
powstaną przeciw niemu mówiąc - jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny. Może być tak
zbiorowe zaczadzenie umysłów, że jedyny myślący wyda się szaleńcem. Dziś widzimy taką
przerażającą scenę, kiedy czytamy, że uczeni w Prawie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili On ma w sobie Belzebuba. To nie był jakiś jeden człowiek w obłędzie, który wpadł na taki
pomysł. Na taki obłędny pomysł, że Jezus może czynić dobro w imię złych mocy. To była cała
grupa wykształconych ludzi. To jest bardzo poważne ostrzeżenie. Możesz być w gronie tysiąca
profesorów, wykształconych ludzi i gadać brednie. Może być zbiorowe zaczadzenie, które
ogarnia skądinąd bardzo szanowne towarzystwo pobożnych ludzi. Może być zbiorowe
zaczadzenie duchowieństwa, duchowe zaczadzenie elit. Pokora wskazuje na to, aby pytać
samego siebie, czy nie wchodzę w taki rodzaj zbiorowego obłędu. (o. Wojciech Jędrzejewski SDS)
                            
Liturgia słowa: Niedziela (06.06): Rdz 3,9-15 Ps 130 2Kor 4,13-5,1 Mk 3,20-35;
poniedziałek (07.06): 2Kor 1,1-7 Ps 34 Mt 5,1-12; wtorek (08.06): 2Kor 1,18-22 Ps 119
Mt 5,13-16; środa (09.06): 2Kor 3,4-11 Ps 99 Mt 5,17-19; czwartek (10.06): 2Kor 3,15-4,1.3-6
Ps 85 Mt 5,20-26; piątek (11.06): Oz 11,1.3-4.8c-9 Iz 12 Ef 3,8-12.14-19 J 19,31-37;
sobota (12.06): Iz 61,9-11 Ps: 1Sm 2 Łk 2,41-51.
W liturgii obchodzimy: we wtorek wspomnienie św. Jadwigi, królowej, w środę – św. Efrema,
diakona i doktora Kościoła, w piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa – odpust
parafialny, w sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
                            

W 100. rocznicę poświęcenia narodu polskiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa ma dawne korzenie, rozpowszechnił się na skutek
objawień św. Małgorzaty Marii Alacoque, francuskiej zakonnicy z XVII wieku, podczas których
Jezus prosił, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był świętem poświęconym czci Jego
Serca. Liturgiczne święto Boskiego Serca Pana Jezusa ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r.
jako przywilej dla ówczesnego Królestwa Polskiego oraz Konfraterni Najświętszego Serca
Jezusa w Rzymie. Przyczynili się do tego nasi biskupi, wystosowując memoriał do papieża, gdyż
na ziemiach polskich kult ten rozwijał się już wcześniej. Na cały Kościół święto to rozszerzył
Pius IX w 1856 r., a Leon XIII w 1899 r. dokonał aktu poświęcenia całego rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.
Dokładnie sto lat temu, 3 czerwca 1921 r., po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi
dokonali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświętszemu Sercu Jezusa. Nastąpiło to równocześnie z
konsekracją świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Rok wcześniej, 27 lipca
1920 r., w obliczu nawałnicy bolszewickiej zagrażającej Polsce i całej Europie, biskupi
zawierzyli nasz naród Bożemu Sercu na Jasnej Górze. W 1932 r. w Poznaniu odsłonięto pomnik
„Sacratissimo Cordi – Polonia Restituta”, który został zburzony w 1940 r. i dotąd nie
odbudowany.
Po wojnie w 1948 r. w obliczu nasilających się represji, z inicjatywy Prymasa kard. Augusta
Hlonda biskupi zachęcili wiernych do osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu
Jezusowemu, a trzy lata później, 28 października 1951 roku, Prymas Tysiąclecia kardynał Stefan
Wyszyński na Jasnej Górze – w obecności niemal miliona wiernych – odnowił akt zawierzenia
Polski Sercu Jezusa. Został on ponowiony w 1975 r. Po raz kolejny akt ten został proklamowany
w wolnej Polsce 1 lipca 2011 r. w krakowskiej bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa.
                            

Doświadczenia św. Faustyny z oktawy Bożego Ciała
W “Dzienniczku” św. s. Faustyna kilka razy nawiązuje do uroczystości Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa oraz procesji Bożego Ciała. W słowach, które Pan Jezus skierował do świętej,
odkrywamy sens i znaczenie tej uroczystości. Święta siostra Faustyna w “Dzienniczku” opisuje
także dni oktawy Bożego Ciała, które w jej życiu miały szczególne znaczenie:
Poznałam, jak bardzo mnie Bóg miłuje. Było [to] w czasie oktawy Bożego Ciała. Bóg
napełnił duszę moją światłem wewnętrznym głębszego poznania Go, jako najwyższego dobra i
piękna. Poznałam, jak bardzo mnie Bóg miłuje. Przedwieczna jest miłość Jego ku mnie. Było to
w czasie nieszporów – w prostych słowach, które płynęły z serca, złożyłam Bogu ślub wieczystej
czystości. Od tej chwili czułam większą zażyłość z Bogiem, Oblubieńcem swoim. Od tej chwili
uczyniłam celkę w sercu swoim, gdzie zawsze przestawałam z Jezusem. (Dz 16)
Łaska ta trwała króciutką chwilę, ale moc tej łaski jest wielka. Co do mnie, otrzymałam tę
łaskę po raz pierwszy, i to przez bardzo krótką chwilę, w osiemnastym roku życia, w czasie
oktawy Bożego Ciała podczas nieszporów, kiedy złożyłam Panu Jezusowi ślub wieczysty
czystości. Żyłam jeszcze na świecie, jednak wkrótce wstąpiłam do klasztoru. Łaska ta trwała
króciutką chwilę, ale moc tej łaski jest wielka.
                            

Rekolekcje Arcybractwa SH NSPJ
W połączeniu z diecezjalną nowenną do Najświętszego Serca Pana Jezusa członkowie
Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa przeżywają swoje rekolekcje,
którą mają miejsce w opactwie w Jarosławiu. Uczestniczą też w nich członkowie SH z naszej
Parafii. Można w nich też uczestniczyć poprzez stronę internetową fara.tv. Szczegółowy program
nowenny i rekolekcji można znaleźć na stronie https://nowenna.opactwo.pl/plan.php

Uroczystość Bożego Ciała w naszej Parafii

                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – X NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Serdecznie dziękujemy za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu procesji w dniu Bożego
Ciała – Akcji Katolickiej, Rodzinom z Domowego Kościoła, naszym pracownikom
Środowiskowego Domu Samopomocy, pracownikom kościelnym, liturgicznej służbie ołtarza,
a także dzieciom biorącym udział w procesji i ich rodzicom oraz wszystkim za świadectwo
wiary w żywą obecność Pana Jezusa w Eucharystii.
2. Trwa oktawa Bożego Ciała. W każdym dniu oktawy, po Mszy św. wieczornej, procesja
eucharystyczna wokół kościoła. W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała z
błogosławieństwem dzieci i wianków. Wcześniej, od godziny 15.00, adoracja Najświętszego
Sakramentu.
3. Zapraszamy codziennie w tym miesiącu do udziału w nabożeństwach czerwcowych, a
szczególnie w trwającej nowennie przed Aktem poświęcenia Polski Sercu Bożemu. Dziś
nabożeństwo o godz. 15.30, połączone także ze zmianami tajemnic różańcowych.
4. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszej parafii główny ODPUST
PARAFIALNY. Msza św. odpustowa z procesją eucharystyczną i Aktem poświęcenia naszej
Ojczyzny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, będzie o godz. 11.00. Zapraszamy do udziału w
procesji także dzieci. Druga Msza św., z nabożeństwem czerwcowym, będzie o godz. 18.00.
5. W piątek, z racji Uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
6. W przyszłą niedzielę organizowana jest w kościołach naszej diecezji, zbiórka do puszek na
budowę Sanktuarium św. Jana Pawła II w Kamerunie, zainicjowaną przez pochodzącego z
diecezji przemyskiej Ks. Bp Jan Ozgę, który zwraca się do nas z prośbą o taką pomoc.

7. Przypominamy o nowym sposobie dbania o porządek w naszym kościele i o dekorację
kwiatami. W tym kwartale (do końca czerwca) prosimy o wpłaty na te cele, głównie
mieszkańców Rejonów I i II.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 07/06/2021 - 13/06/2021
07/06/2021 Poniedziałek
06:30
Za + MARIĘ Karkowską (od rodziny Kilarów)
18:00
Za + JANA Sopel (greg)
18:00
Za + AURELIĘ Skotnicką (od Marii Jaworskiej)
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od siostry Danuty)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od pracowników KRUS w Przemyślu)
08/06/2021 Wtorek
06:30
Za + STANISŁAWA Rabczaka (od rodziny Jarosz)
18:00
Za + JANA Sopel (greg)
18:00
Za + STEFANA Kocuń
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od rodziny Puszczyków)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od Wacława Kruk)
09/06/2021 Środa
06:30
+ TADEUSZ Szymańskiego (od Grzegorza Krzywonos z rodziną)
18:00
Za + JANA Sopel (greg)
18:00
Za ++ KATARZYNĘ i HIERONIMA
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od rodziny Borkowiczów)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od Ireny Lichołat)
10/06/2021 Czwartek
06:30
Za + TADEUSZA Szymańskiego (od Haliny Krzywonos)
18:00
Za + MARIĘ Karkowską (od rodziny Kilarów)
18:00
Za + JANA Sopel (greg)
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od rodziny Grzelaków)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od Jadwigi Meszko)
11/06/2021 Piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
11:00
Za Parafian
11:00 Za + Ks. Czesława Jaworskiego
18:00
Za + JANA Sopel (greg)
18:00
Za ++ DARIUSZA i JANA Lisowskich
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od siostry Barbary i rodziny Litkowiec)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od siostrzeńca Zenona z rodziną)
12/06/2021 Sobota
06:30
Za + TADEUSZA Szymańskiego (od sąsiadów z Bloku 19, klatka 2)
18:00
Za + JANA Sopel (greg)
18:00
Za + MARKA Potyrało
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od Alekszandry Doege z Zakopanego)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od siostrzenicy Anny z rodziną)
13/06/2021 XI Niedziela Zwykła
08:00
11:30

Za + JANA Sopel (greg) 10:00 Za + STANISŁAWA Rabczaka (od żony i syna Adama)

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

