W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 289 – 13 czerwca 2021r. – XI Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mk 4,26-34)
Jezus mówił do tłumów: «Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak
gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i
w nocy, nasienie kiełkuje i rośnie, sam nie wie jak. Ziemia sama z
siebie wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne
ziarno w kłosie. Gdy zaś plon dojrzeje, zaraz zapuszcza sierp, bo
pora już na żniwo». Mówił jeszcze: «Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej
przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię,
jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe
od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki podniebne gnieżdżą się w jego
cieniu». W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją rozumieć. A bez
przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.
Rozważanie:
Królestwo Boże, czyli dobro, rośnie samo, gdy tylko mu się na to pozwala. Nam się często
wydaje, że wzrost dobra musi być okupiony wielkim wysiłkiem. Może jest w tym trochę
racji, ale jeżeli jest tu potrzebny wysiłek, to tylko do tego, by oderwać się od zła. Dobro
nie rośnie w nas, ponieważ jesteśmy przywiązani do zła. Gdy odcinamy więzy ze złem,
dobro automatycznie zaczyna wrastać. Najpierw jest małe, ale ponieważ zawsze jest
„ziarnem”, ma w sobie niesamowity potencjał. Co jednak należy zrobić, aby zerwać ze
złem? Trzeba zakochać się w dobru, trzeba chcieć jego "królowania", czyli uczynić je
zasadniczym kryterium podejmowanych decyzji. Dobro poniesie nas na wyżyny
człowieczeństwa, bo ono ma wielką moc. (ks. Mieczysław Łusiak SJ)

                            
Liturgia słowa: Niedziela (13.06): Ez 17,22-24
Ps 92
2Kor 5,6-10
Mk 4,26-34;
poniedziałek (14.06): 2Kor 6,1-10 Ps 98 Mt 5,38-42; wtorek (15.06): 2Kor 8,1-9 Ps 146
Mt 5,43-48; środa (16.06): 2Kor 9,6-11 Ps 112 Mt 6,1-6.16-18; czwartek (17.06):
2Kor 11,1-11 Ps 111 Mt 6,7-15; piątek (18.06): 2Kor 11,18.21b-30 Ps 34 Mt 6,19-23;
sobota (19.06): 2Kor 12,1-10 Ps 34 Mt 6,24-34.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa
i męczennika, w czwartek św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika, w sobotę
wspomnienie św. Romualda, opata oraz Najświętszej Maryi Panny.
                            

Kazanie odpustowe – ks. Łukasz Jastrzębski

Drodzy Bracia i Siostry, w uroczystość NSPJ, w dniu, w którym uroczyście ponawiamy
akt poświęcenia Polski Sercu Jezusa, chcemy wpatrywać się w Serce naszego Zbawiciela,
uwielbiać to serce. Doskonale wiemy, że nie mogło być inaczej, bo Dobry Pasterz oddaje
życie za swoje owce. Przebite Serce Pana Jezusa pragnie do nas przemówić. O czym chce
nas poinformować, do czego nakłonić?
Chrystus na krzyżu za każdego z nas cierpiał i oddał życie. Chrystusowe ręce i nogi
zostały przybite do drzewa. Jego bok został otwarty włócznią żołnierza; głowa
„przyozdobiona” koroną z cierni. Spragnione usta wołały: Ojcze, pragnę, wykonało się!

Skrwawione i ubiczowane Ciało Jezusowe stało się ofiarą za nasze grzechy. Na tronie
krzyża dokonało się nasze zbawienie. To właśnie krzyż Jezusa, jego otwarte serce dzisiaj
dla każdego z nas jest nadzieją życia wiecznego i obrońcą Prawdy. Zatem Chrystusowe
ręce przybite do krzyża co takiego pragniecie nam dzisiaj powiedzieć?
Starsza
kobieta w Domu Opieki Społecznej w Krośnie pokazuje mi swoje spracowane,
powykrzywiane ręce, dłonie i mówi: Proszę księdza mam blisko dziewięćdziesiąt lat,
wychowałam trzynaścioro dzieci; te ręce całe życie dla nich pracowały, a teraz jestem tutaj.
Jest mi tu bardzo dobrze i nie narzekam. Ale proszę księdza jak to jest, że ksiądz obcy
przychodzi mnie odwiedzić, a moje dzieci nigdy na to nie mają czasu – bo praca,
obowiązki, pośpiech, a teraz dodalibyśmy epidemia. Jakie są moje ręce? Czy pamiętają o
najbliższych? Serce Jezusowe, ciche i pokorne, bądź pozdrowione!
Chrystusowe nogi przybite do krzyża czego nas uczycie?
Drodzy Bracia i Siostry
nie pozwólmy, aby zarosły nasze drogi i ścieżki wiodące do kościoła na niedzielną
Eucharystię, na spotkanie z Bogiem żywym, który pragnie naszego dobra, naszego
zbawienia. Nie pozwólmy, aby zarosły nasze drogi wspólnej rodzinnej modlitwy i tego co
jest tak normalne: rozmowy, przebywania ze sobą. Kardynał Sarah w liście zatytułowanym
„Z radością powróćmy do Eucharystii” z 15 sierpnia 2020 roku tak pisał: Kiedy tylko
jednak okoliczności na to pozwalają, koniecznie i pilnie trzeba powrócić do normalności
życia chrześcijańskiego; jego domem jest budynek kościoła, zaś sprawowanie liturgii, a
zwłaszcza Eucharystii, „jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i zarazem
jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc”
Spragnione usta Chrystusa, co dzisiaj nam mówicie? Prosimy przemówcie, bo prawda
dzisiaj jest niewygodna. Tak wielu się jej boi. To prawda o rodzinie, o małżeństwie, o
hiostorii naszej Ojczyzny. Dokąd zdążamy, dokąd idziemy? Serce Jezusa cierpliwe i
wielkiego miłosierdzia bądź pozdrowione!
Czego nas uczysz Serce Chrystusowe przebite na krzyżu włócznią żołnierza? Czego nas
uczy dzisiaj w 100-lecie Poświęcenia Narodu Polskiego Sercu Jezusa? Serce znak i symbol
miłości wzywa nas do wierności. Być wiernym Bogu oznacza pełnić wolę Ojca. Wola Jego
zawarta jest w przykazaniach. To nie znaczy, żeby je tylko znać, bo wierność Bogu
oznacza żyć według nich. Wierność: modlitwa, spowiedź, Msza święta. Tej wierności
trzeba się uczyć, wymadlać ją na klęczkach, szczególnie wtedy, gdy przyjdą okresy
ciemności, w których nie widzimy, dni, wydarzenia, których nie rozumiemy, ani ich
znaczenia, ani ich przyczyn. Szczęśliwy ten, kto potrafi być wiernym. Być wiernym
samemu sobie – to znaczy nie mieć dwóch twarzy. Trzeba być czytelnym, nie udawać, nie
przybierać maski. Być czytelnym jako pracownik i pracodawca jako uczeń i nauczyciel.
Jako ksiądz i siostra zakonna. Człowiek wierny sobie nie da się przekupić pieniędzmi ani
pochwałami. Nie ma dwóch filozofii – jednej dla siebie, drugiej dla otoczenia. Być
wiernym sobie to wiedzieć kimś się jest i dbać, aby tego daru nie zatracić, nie zmarnować.
Być wiernym tym, których Pan Bóg postawił na mojej drodze życia. Mąż, żona, rodzina,
powołanie. Serce Jezusa gorejące ognisko miłości, bądź pozdrowione!
W otwartym Sercu Zbawiciela mamy odkrywać to, co powiedział Pan Jezus: „ja gdy
będę podwyższony na krzyżu, wszystkich pociągnę ku sobie”. Skłońmy się ku tej
prawdzie. Wypowiedział ją przecież Bóg. Wszystko przeminie, ale słowo Boże nigdy.
„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem po imieniu: tyś moim” (Iz 43,1). Nie bój się
więc! Serce Boże jest otwarte dla Ciebie! Rozwijaj w sobie siły, które zostały ci
podarowane na chrzcie i bierzmowaniu. Wzmacniaj je sakramentem pokuty wysłużonym
na krzyżu. Poddaj się codziennie woli Jezusa Chrystusa i pozwól Mu, by cię pociągnął
wzwyż - do życia w łasce i miłości.

Niech wywyższony na krzyżu Chrystus przyciągnie nas do siebie, do swojego Serca.
Przyciągnie duchowo i działa przez nasze ręce, aby niosły pomoc; przez nasze nogi,
abyśmy szli do potrzebujących; przez nasze oczy, aby patrzyły z miłością na ludzi i przez
nasze usta, by głosiły prawdę, pokój i dobro i przez nasze serce, aby było otwarte dla
każdego. Amen
                            

Sługa Boża S. Roberta - Zofii Babiak
W czwartek, 24 czerwca 2021 r., w Domu Generalnym Sióstr Służebniczek NMP NP w Starej
Wsi, odbędzie zakończenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Sługi Bożej
s. Roberty Zofii Babiak. Rodzina Babiaków pochodziła ze Stubienka. Ojciec, Jerzy, był
grekokatolikiem, matka, Katarzyna - wyznania rzymskokatolickiego. S. Roberta - Zofia Babiak
urodziła się 24 czerwca 1905 r. w Brandwicy k. Rozwadowa, gdzie jej rodzice, pracowali
w dobrach księcia Jerzego Lubomirskiego. Została ochrzczona w kościele OO. Kapucynów
w Rozwadowie. Zosia wychowana w atmosferze gorliwej pobożności. Już od najmłodszych lat
pragnęła swoje życie poświęcić Bogu. Zrealizowała je dopiero po śmierci ojca, wstępując w roku
1929 do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
w Starej Wsi. Do tego samego zgromadzenia wstąpiła za rok również jej młodsza siostra
Michalina. S. Roberta w drugim roku nowicjatu została skierowana na placówkę do Przemyśla,
dla uzupełnienia braków w wykształceniu i podjęcia nauki w seminarium nauczycielskim.
W dzieciństwie ukończyła jedynie 4-klasową szkołę powszechną, przed wstąpieniem do zakonu
ukończyła kurs krawiecki. Niedługo jednak cieszyła się zdobywaniem wiedzy. Uraz kolana
podczas pracy w przemyskiej katedrze spowodował stały ból nogi, z którego wywiązała się
gruźlica kości. Cierpieniom cielesnym towarzyszyły wewnętrzne: śmierć starszej siostry Anny
i matki, w której pogrzebie nie mogła uczestniczyć; pobyt s. Michaliny w niemieckich obozach.
Od grudniu 1931 r. przebywała na stałe w domu generalnym w Starej Wsi. Tu w 1932 r. złożyła
pierwszą profesję zakonną, a 19 marca w 1937 r. śluby wieczyste. Stąd udawała się na leczenie,
niekiedy trwające kilka miesięcy. W tym domu, spędzając wiele godzin przed Najświętszym
Sakramentem, zrozumiała, że Pan Jezus nie oczekuje od niej dzieł zewnętrznych, lecz pragnie ją
upodobnić do Siebie w przeżywanym cierpieniu. Cierpiała z poddaniem się woli Bożej, cicho i
pogodnie. Pomimo dotkliwego kalectwa umiała wypełniać gorliwie powierzone jej obowiązki.
Nawet w ostatnim stadium choroby, gdy dochodziło do samoistnych złamań kości, a noga
zamieniła się w jedną wielką ranę, wypełniała wszystkie ćwiczenia. W latach 1940-45 s. Roberta
doświadczała wielkiej bliskości Pana Jezusa, który obdarzył ją darem kontemplacji. Swoje
mistyczne przeżycia oraz przesłania jakie otrzymywała w tym czasie spisała w „Dzienniku
duchowym”. Zmarła w opinii świętości 12 lipca 1945 r.
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Od niedzieli 20 czerwca zostanie odwołana dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej
Mszy świętej oraz w święta nakazane. Zmniejszają się także ograniczenia co do liczby
wiernych w kościołach, w związku z tym, w naszym kościele, Msze św. w sobotę
wieczorem nie będą już z liturgią niedzielną.
2. W poniedziałek o godz. 18.00 będzie Msza św. z udzieleniem sakramentu
bierzmowania młodzieży z obydwu Parafii w Radymnie.
3. W przyszłą niedzielę, dzieci z klas IV, przeżywać będą Rocznicę I Komunii Św.
Spowiedź przed rocznicą będzie możliwa przez cały tydzień.
4. Zapraszamy codziennie wieczorem do udziału w nabożeństwach czerwcowych.
5. W tym tygodniu, odbył się pogrzeb naszego parafianina, śp. Bronisława Grabskiego.
Powierzajmy jego duszę Bożemu Miłosierdziu.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 14/06/2021 - 20/06/2021
14/06/2021 Poniedziałek
06:30 Za + JANA Sopel (greg)
18:00 W int. Ks. KRZYSZTOFA z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
18:00 Za ++ FRANCISZKA i JÓZEFĘ Gdyk
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od Aleksandry Doege z Zakopanego)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od Janusza Cieliczka z rodziną)
15/06/2021 Wtorek
06:30 Za + JANA Sopel (greg)
18:00 Za + STANISŁAWĘ Turczyńską (od Przedszkola Samorz. w Radymnie i emerytów)
18:00 Za + TADEUSZA Szymańskiego (od sąsiadów z Bloku 19, klatka 2)
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od Edwarda Rafacza)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od Stanisławy Buła)
16/06/2021 Środa
06:30 Za + JANA Sopel (greg)
18:00 Za + STANISŁAWA Rabczaka (od córki Anny z rodziną)
18:00 Za + TADEUSZA Szymańskiego (od brata Franciszka z żoną, córką i rodziną)
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od Angeliki i Pawła Rafaczów z rodziną)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od Anieli i Kazimierza Pryjda)
17/06/2021 Czwartek
06:30 Za + HELENĘ Karkowską (od siostry Janiny)
18:00 Za + JANA Sopel (greg)
18:00 Za + Władysława Homa (od męża chrzestnej)
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od swatowej Stanisławy z rodziną)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od pracodawcy Marka - Haliny i Piotra Chrzępa)
18/06/2021 Piątek
06:30 Za + JANA Sopel (greg)
18:00 Dziękczynna w 5 rocz. sakr. małżeństwa MATYLDY i MICHAŁA z prośbą o
Boże błog. i potrzebne łaski na kolejne lata
18:00 Za ++ HELENĘ i STANISŁAWA Kokot
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od Janiny Polak z rodziną)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od Ewy i Wojciecha Chorzępa)
19/06/2021 Sobota
06:30 Za + JANA Sopel (greg)
18:00 Za + HELENĘ Karkowską (od rodziny Różaków)
18:00 Za + STANISŁAWA Rabczaka (od córki Anny z rodziną)
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od Ireny i Jana Pelc z rodziną)
poza Par Za + MICHAŁA Skrzypka (od brata Stanisława z rodziną)
20/06/2021 XII Niedziela Zwykła
08:00 Za + HELENĘ i STANISŁAWA Kokot;
10:00 Za Prafian
11:30 W int. Dzieci przeżywających Rocznicę I Komunii Świętej oraz ich Rodziców
16:00 Za + JANA Sopel (greg)
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

