W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 291 – 27 czerwca 2021r. – XIII Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mk 5,21-24.35b-43)
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się
wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł
jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu
do nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią
ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim
i zewsząd na Niego napierał. Wtedy przyszli ludzie od przełożonego
synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela? » Lecz Jezus,
słysząc, co mówiono, rzekł do przełożonego synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił
nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu
przełożonego synagogi. Widząc zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł
do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi». I wyśmiewali
Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca i matkę dziecka oraz tych, którzy z Nim
byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha
kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła,
miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem,
żeby nikt o tym się nie dowiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

Rozważanie:
Oto obraz Boga, który kocha życie i nie chce stracić żadnego ze swoich dzieci. Widzimy Jezusa,
który na prośbę Jaira, jednego z przełożonych synagogi, udaje się do jego domu, gdzie umiera
jego córeczka Jair, szanowany mężczyzna, wcześniej upadł Mu do nóg, uniżył się i wyznał wiarę
w to, że ręce Jezusa włożone na jego dziecko mogą je uzdrowić. Niestety słudzy informują, że
córka Jaira zmarła. Nie powinien już więcej niepokoić Mistrza. Tymczasem Jezus, do tej pory
prowadzony przez Jaira, przejmuje inicjatywę i sam zaczyna prowadzić. Nie bój, się wierz tylko–
mówi do zrozpaczonego ojca. Zdumionym żałobnikom mówi, że ich płacz jest przedwczesny,
ponieważ dziecko... śpi Ludzie, słysząc to, wyśmiewali Go, a my możemy sobie tylko wyobrazić,
co czuł Jair. Jezus jednak nie żartował. Dla niego śmierć to rzeczywiście sen, tylko sen, z którego
przyszedł obudzić nas wszystkich. Ująwszy dziewczynkę za rękę wskrzesza ją – talitha kum.
Uczniowie i rodzice dziecka, którzy są przy tym obecni, to jedyni świadkowie cudu. To bardzo
osobista scena • Równocześnie jest to scena, w której zapowiada się los każdego człowieka. Nad
każdym z nas, należących do Niego, stanie kiedyś Pan, wypowiadając słowa: „Dziecko, wstań.
Śmierć nie ma nad tobą władzy, należysz do mnie” (Jutro niedziela – rok B)
                            
Liturgia słowa: Niedziela (27.06): Mdr 1,13-15;2,23-24 Ps 30 2 Kor 8,7.9.13-15 Mk 5,21-43;
poniedziałek (28.06): Rdz 18,16-33 Ps 103 Mt 8,18-22; wtorek (29.06): Dz 12,1-11
Ps 342Tm 4,6-9.17-18
Mt 16,13-19;
środa (30.06):
Rdz 21,5.8-20
Ps 34
Mt 8,28-34;
czwartek (01.07):
Rdz 22,1-19
Ps 116A
Mt 9,1-8;
piątek (02.07):
Rdz 23,1-4.19;24,1-8.10.48.59.62-67 Ps 106 Mt 9,9-13; sobota (03.07): Ef 2,19-22 Ps 117
J 20,24-29.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika, we
wtorek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w środę wspomnienie Świętych
Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego, w sobotę święto św. Tomasza Apostoła.

Intencje modlitewne – lipiec:
Ogólna: Abyśmy w konfliktowych sytuacjach społecznych, gospodarczych i politycznych byli
odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i przyjaźni.
Diecezjalna: Za wszystkich przebywających na emigracji, aby trwali w łączności z Kościołem
przez celebrację Najświętszej Eucharystii.
                            

Diecezjalna Sztafeta Różańcowa
Dwa lata temu, w programie „Rozmowa dnia” została zaproponowana przez Radio FARA
„Archidiecezjalna Sztafeta Różańcowa” - inicjatywa, która towarzyszyć będzie duchowemu
pielgrzymowaniu na Jasną Górę. W dniach od 4 do 15 lipca 2021 r. będziemy przeżywać w
naszej Archidiecezji III Diecezjalną Sztafetę Różańcową, której patronuje i błogosławi abp
Adam Szal. Wierni ze wszystkich parafii zaproszeni są do udziału w tym wydarzeniu. Sztafeta
polegać będzie na tym, że o wyznaczonej godzinie zgłoszone osoby z danej parafii będą w swoich
domach (bądź w kościele) modlić się na różańcu, odmawiając w ciągu godziny zegarowej
4 części różańca.
Uczestnicy Sztafety Różańcowej swoją modlitwę za Archidiecezję, biskupów i kapłanów
posługujących w naszej Archidiecezji, za przygotowujących się do kapłaństwa w Seminarium
Duchownym w Przemyślu, za zgromadzenia zakonne, o nowe powołania kapłańskie, zakonne
i misyjne, o rozwój Radia FARA i dzieł, które przy nim są prowadzone, o ustanie pandemii oraz
we wszystkich intencjach, które w dniach trwania 41. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej
Pielgrzymki będą nieśli pielgrzymi fizycznie idący na Jasną Górę, duchowi pielgrzymi
i uczestnicy Archidiecezjalnej Sztafety Różańcowej.
Do udziału w sztafecie w sposób szczególny zaproszone są osoby z każdej parafii naszej
Archidiecezji, które będą podejmować modlitwę różańcową o wyznaczonej porze. Chęć udziału
w Diecezjalnej Sztafecie Różańcowej można zgłaszać poprzez FORMULARZ
ZGŁOSZENIOWY w zakładce „Sztafeta Różańcowa”. Nasza parafia została zaproszona do
modlitwy w dniu 12 lipca (poniedziałek) o godz. 6.00.
Parafian, którzy nie mogą pielgrzymować fizycznie zachęcamy do Duchowego
Pielgrzymowania na Jasną Górę z Radiem FARA. Duchowe pielgrzymowanie polega na
wypełnianiu – stosownie do możliwości – niektórych praktyk pielgrzymkowych (uczestnictwo
w Mszy Świętej, modlitwa różańcowa, itp). Zapisu do grupy duchowej dokonać można m. in. za
pośrednictwem formularza na stronie Pielgrzymki
                            

Odpoczynek – święty i błogosławiony
Dzieci i młodzież rozpoczęła przed dwoma dniami wakacje. Dla wielu z nas najbliższy czas
to okres urlopu, wypoczynku. Spróbujmy na czas odpoczynku spojrzeć trochę inaczej. Według
Słownika Języka Polskiego odpoczynek to przerwa w jakimś wysiłku dla nabrania sił oraz czas
poświęcony na pozbywanie się zmęczenia, zwykle poprzez robienie tego, co sprawia
przyjemność. A co o odpoczynku mówi Pismo Święte? Według konkordacji Biblii Tysiąclecia
słowa odpoczynek i odpoczywać występują równo po czterdzieści razy. Siłą rzeczy wybiorę
tylko kilka z nich.
O odpoczynku możemy przeczytać już w początkowych rozdziałach Księgi Rodzaju: A gdy
Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po
całym swym trudzie, jaki podjął. Wtedy Bóg pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go
świętym; w tym bowiem dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał stwarzając. To co
mnie dotknęło w tym tekście, to fakt, że Bóg błogosławi dzień odpoczynku i czyni go świętym.
Odpoczynek nie jest zatem jakiś gorszym czasem dla naszego duchowego rozwoju. Nie jest złem
koniecznym, wynikającym z tego, że nie możemy wciąż pracować. Odpoczynek jest co najmniej
równorzędny czasowi pracy i wysiłku. W tłumaczeniu interlinearnym tego fragmentu

przeczytamy: I odpoczął w dniu siódmym od całego dzieła swego, które uczynił. Odpoczywając
mamy stworzyć przestrzeń wolności między nami a naszą pracą.
Wezwanie do odpoczynku jest jednym z przykazań Dekalogu. W obu biblijnych zapisach z
Księgi Wyjścia i z Księgi Powtórzonego Prawa odpoczynek ma wspólnotowy charakter.
Przykazanie zachowania dnia świętego dotyczy nie tylko mnie indywidualnie, ale także osób ode
mnie zależnych, sług, niewolników, cudzoziemców. Oba te zapisy różnią się jednak końcowymi
wersetami, w których ukazany jest powód zachowania szabatu. W Księdze Wyjścia człowiek ma
naśladować Boga, który odpoczął po stworzeniu świata. W Księdze Powtórzonego Prawa
motywacją jest pamięć o wyzwoleniu Izraela z niewoli egipskiej i zawarciu przymierza
z Bogiem. O odpoczynku jako znaku szczególnego wybrania pisał też prorok Ezechiel: Dałem
im także szabaty, aby były znakiem między Mną a nimi, aby poznano, że Ja jestem Pan, który ich
uświęca. Na odpoczynek możemy więc spojrzeć jako na czas szczególnej wspólnoty z Bogiem.
Czasem, w którym Bóg nas uświęca. Psalm 46 wzywa każdego z nas: Zatrzymajcie się,
i we Mnie uznajcie Boga wzniosłego wśród narodów, wzniosłego na ziemi!
Odpoczynek w zamyśle Boga wykracza poza nasze ludzkie rozumienia. Możemy więc
parafrazując słowa Jezusa stwierdzić: Jeżeli odpoczywacie tylko po to, by mieć później siłę do
pracy, „cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i poganie tego nie czynią?” Może dlatego nie
umiemy odpocząć, że brakuje w naszych chwilach wytchnienia tego Bożego zamysłu. A Jezus
wzywa: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię
lekkie». (D.E.)
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
1. We wtorek Uroczystość Św. Apostołów Piotra i Pawła. Msze św. w naszym kościele o

godz. 8.00, 10.00 i 18.00. Odpust parafialny w Kaszycach.
2. W środę zakończenie nabożeństw czerwcowych.
3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
4. Możliwość spowiedzi przed pierwszym piątkiem codziennie, a szczególnie w czwartek
w czasie Adoracji Najśw. Sakramentu i w piątek godzinę przed Mszą św. wieczorną.
5. W pierwszy piątek odwiedzimy chorych z Komunią św., od godz. 8.00. Jeżeli w ostatnim
czasie pojawiły się jakieś zmiany, dotyczące naszych chorych, prosimy o informacje w
zakrystii.
6. W sobotę wieczorem zapraszamy do modlitwy różańcowej – w duchu objawień
fatimskich.
7. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów VII i VIII.
8. Tak jak w ostatnich latach, w czasie Pielgrzymki Przemyskiej na Jasną Górę, w naszej diecezji
organizowana będzie modlitwa różańcowa w ramach tzw. sztafety różańcowej. Nasza
Parafia została poproszona o włączenie się w tę modlitwę 12 lipca o godz. 6.00. Szczegółowe
informacje zostaną podane w niedzielę poprzedzającą wyznaczony dla nas dzień. Można je
także znaleźć na stronie diecezjalnej i w dzisiejszym numerze naszej gazetki.
9. Jest też informacja o możliwości pozyskania dotacji w Programie Czyste Powietrze.
Pomoc w tej sprawie świadczona jest w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym, w
Urzędzie Miasta Radymna.
10. W tym tygodniu, odbyły się pogrzeby naszych parafian: śp. Reginy Sitko i śp.
Zbigniewa Duczymińskiego. Powierzmy tych zmarłych Bożemu Miłosierdziu.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 28/06/2021 - 04/07/2021
28/06/2021 Poniedziałek
06:30 Za + JANA Sopel (greg)
18:00 Za + WŁADYSŁAWA Homa (od chrześnicy Bogusi z rodziną)
18:00 Za + KAZIMIERZA Burbeło (od córki Anny)
poza Par

Za + ADAMA Krawczyka (od koleżanek i kolegów z pracy Jolanty z Przeworska)

29/06/2021 Wtorek – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
08:00 W intencji ks. PAWŁA z okazji imienin (od Akcji Katolickiej)
10:00 Za + JANA Sopel (greg)
18:00 Dziękczynna w 36 rocz. sakramentu małżeństwa MAŁGORZATY
poza Par

i

ZDZISŁAWA z prośbą o Boże błog.i opiekę Matki Bożej
Za + ADAMA Krawczyka (od koleżanek z pracy Jolanty z Przemyśla)

30/06/2021 Środa
06:30 Za + STANISŁAWĘ Turczyńską (od Przedszkola Samorządowego w Radymnie i

emerytów)
18:00 Za + JANA Sopel (greg zakończenie)
18:00 Za ++ KRYSTYNĘ i PIOTRA
poza Par Za + ADAMA Krawczyka (od Firmy Handlowo-Usłusługowej - Adam Olszański)

01/07/2021 Czwartek
06:30 Za + Władysława Homa (od córki Jadwigi z rodziną)
18:00 Za + ZBIGNIEWA Franusa w 4 rocz. śmierci
18:00 Za + OLGĘ Jakubowską (od pracowników i

emerytów Przedszkola

Samorządowego w Radymnie)

02/07/2021 Piątek
06:30 Za + HELENĘ Karkowską (od córki Janiny z mężem)
06:30 Za + HENRYKA Bielaka
18:00 Za + ALEKSANDRĘ Karaś w 1 rocz śmierci (od Marii Kosińskiej)

03/07/2021 Sobota
06:30 Za + STEFANIĘ Michalik (od sąsiadów)
18:00 Dziękczynna z okazji 20 rocznicy śluby Edyty i Pawła z prośbą o Boże błog i

potrzebne łaski.
18:00 Za + OLGĘ Jakubowską (od pracowników i emerytów Przedszkola
Samorządowego w Radymnie)

04/07/2021 XIV Niedziela Zwykła
08:00
10:00
11:30
16:00

Za + Władysława Homa (od wnuczki Moniki)
Za + ZOFIĘ Popiacką w 21 rocznicę śmierci oraz + JANA w 13 rocznicę śmierci.
Za rejon VII i VIII
Za Parafian

                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

