W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 292 – 4 lipca 2021r. – XIV Niedziela Zwykła


Ewangelia na niedzielę (Mk 6,1-6)
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu
Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w
synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd
to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda
dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat
Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I
powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich
krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać
żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich
niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Rozważanie:
Prorok bywa także odrzucany dlatego, że wyrasta z tego świata jak dziecko z ubrań. W
rodzinnym mieście Jezusa, w Nazarecie, ludzie mówią o Nim: Skąd On to ma? I co za
mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Dla nich był zawsze
cieślą, synem Maryi. Jego kuzyni i rodzina żyją wciąż w Nazarecie. Jezus, do którego tak
się przyzwyczaili, którego – jak im się wydaje – dobrze znają, nie może być Mesjaszem,
Synem Bożym. Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może
być prorok tak lekceważony – komentuje spotkanie w Nazarecie Jezus • W ten sposób
pozostawia nam także uniwersalny komentarz na temat losu proroka. Świat chce go ciągle
traktować jako swoje dziecko, swoją część, nie przyjmując do wiadomości, że prorok
wyrasta ponad niego, nie należy do niego. Jezus nie zraża się tym. Ale dziwi się ich
niedowiarstwu. (Jutro niedziela – rok B)
                            

Liturgia słowa: Niedziela (04.07): Ez 2,2-5 Ps 123 2Kor 12,7-10 Mk 6,1-6;
poniedziałek (05.07):
Rdz 28,10-22a
Ps 91
Mt 9,18-26;
wtorek (08.07):
Rdz 32,23-32.33b Ps 17 Mt 9,32-37; środa (09.07): Rdz 41,55-57;42, 5-7.14-15a.17-24a
Ps 33 Mt 10,1-7; czwartek (08.07): Rdz 44,18-21.23b-29;45,1-5 Ps 105 Mt 10,7-15;
piątek (09.07):
Rdz 46,1-7.28-30
Ps 37
Mt 10,16-23;
sobota (10.07):
Rdz 49,29-33;50,15-26 Ps 105 Mt 10,24-33.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Antoniego Marii Zaccarii,
prezbitera oraz św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy, we wtorek - bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej, dziewicy, w czwartek – św. Jana z Dukli, prezbitera, patrona
Archidiecezji Przemyskiej, w piątek – św. Augustyna Zhao Rong, prezbitera i
Towarzyszy, męczenników, w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny.
W sobotę, 10 lipca, przypada 17. rocznica śmierci Księdza Prałata Ludwika
Dyszyńskiego, długoletniego proboszcza radymniańskiej parafii. Pamiętajmy w tym
dniu o modlitwie w intencji Zmarłego.
                            

Z Maryją do Wieczernika
Pielgrzymka odbywa się w dniach od 4 do 15 lipca 2021 r. Z powodu ograniczeń sanitarnych
tradycyjne pielgrzymowanie w tym roku nie jest możliwe. Odbywa się ono jedynie sztafetowo,
zgodnie z przyjętym planem. Uroczyste rozpoczęcie 41. Przemyskiej Archidiecezjalnej Pieszej
Pielgrzymki na Jasną Górę miało miejsce 4 lipca 2021 r., o godz. 7.00 w Bazylice
Archikatedralnej w Przemyślu. Bezpośrednio po Mszy Świętej rozpoczynającej pielgrzymkę,
pątnicy wyruszyli w kierunku Jasnej Góry, idąc wcześniej ustaloną trasą. Powitanie pielgrzymów
przed Jasnogórskim Szczytem rozpocznie się 15 lipca o godz. 10.15. Następnie, grupa 150 osób
przejdzie do Kaplicy Cudownego Obrazu, by pokłonić się Matce Bożej Częstochowskiej.
Pielgrzymkę zakończy Msza Święta w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 11:00.
Historia. Pierwsza piesza pielgrzymka na Jasną Górę wyruszyła z diecezji przemyskiej
w 1978 r. Centrum organizacyjnym i miejscem jej wyjścia był Rzeszów. Nazwano ją później
Pielgrzymką Rzeszowską. W trzy lata później, w 1981 r. wyruszyła oddzielna pielgrzymka ze
stolicy diecezji – Przemyśla, zwana od początku Przemyską. W 1984 r. uformowała się
Pielgrzymka Stalowowolska. Do 1992 r. wszystkie te trzy pielgrzymki, mimo nazw
nawiązujących do lokalnych ośrodków, miały charakter pielgrzymek ogólnodiecezjalnych.
W 1992 r. – w związku z reorganizacją sieci diecezjalnej w Polsce – terytorium diecezji
przemyskiej znacznie się zmniejszyło na rzecz nowo powstającej diecezji rzeszowskiej
i zmieniającej swe granice diecezji sandomierskiej. Wskutek tego główny ośrodek każdej
z wymienionych pielgrzymek znalazł się na terytorium innej diecezji, co automatycznie
przesądziło o ich przynależności. Pielgrzymka Rzeszowska stanowi odtąd pielgrzymkę diecezji
rzeszowskiej, a Stalowowolska – diecezji sandomierskiej. W archidiecezji przemyskiej pozostała
jedynie Pielgrzymka zwana dotąd Przemyską.
Pielgrzymka Przemyska liczebnie rozwijała się powoli. W latach 1981-1984 r. liczyła kilkaset
osób; wszyscy pątnicy mieścili się w jednej grupie. W 1985 r. utworzoną drugą grupę, w 1986 –
trzecią, a w 1990 – czwartą. Znacznie zwiększyła swoją liczebność dopiero po podziale diecezji.
W latach 1994-1995 w jej skład weszło pięć nowych grup utworzonych głównie z pątników,
którzy przed podziałem związani byli z Pielgrzymką Rzeszowską. W 1997 uformowała się
jeszcze jedna grupa. Obecnie Pielgrzymka Przemyska składa się z 10 grup. Liczba pątników całej
pielgrzymki w ostatnich latach jest dość stabilna: wynosi ok. 1300 osób. Każdego roku
w Pielgrzymce Przemyskiej biorą udział także pątnicy z różnych stron kraju, nawet z zagranicy.
Poszczególne grupy mają swoich świętych Patronów. Imię Patrona stanowi zarazem nazwę
grupy. Patronami są polscy święci i błogosławieni. Grupom przemyskim patronują św. Jacek
i św. Kazimierz. Poza przemyskie grupy mają następujące ośrodki i Patronów: Radymno –
św. Józefa Sebastiana Pelczara, Jarosław – św. Brata Alberta, Przeworsk – św. Rafała
Kalinowskiego, Leżajsk – bł. Marię Ledóchowską, Łańcut – św. Urszulę Ledóchowską, Krosno
– św. Jana z Dukli, Lesko – św. Andrzeja Bobolę, Brzozów – św. Wojciecha. W czasie wędrówki
pielgrzymi zapoznają się z życiem swojego Patrona, uczą się go naśladować i wzywają jego
wstawiennictwa. Oddzielną grupę tworzą osoby pielgrzymujące na Jasną Górę duchowo. Należą
do tej grupy ci, którzy nie mogą fizycznie wyruszyć na trasę ze względu na podeszły wiek,
chorobę czy inne przeszkody, a chcieliby mieć w archidiecezjalnej pielgrzymce swój udział.
Duchowe uczestnictwo w pielgrzymce polega na wypełnianiu – stosownie do możliwości –
niektórych pielgrzymkowych praktyk religijnych oraz ofiarowaniu swych trudów czy cierpień
w tych intencjach, w jakich odbywa się pielgrzymka. Duchowe uczestnictwo organizuje od wielu
lat Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej Radio FARA i wspomagane jest przez transmisje,
programy i relacje prowadzone z trasy pielgrzymki, a także za pośrednictwem pielgrzymkowej
strony internetowej pielgrzymka.przemyska.pl.
                            

Modlitwa duchowych pielgrzymów
Maryjo, Matko Boża, w Twoim Niepokalanym Sercu składam moje duchowe
pielgrzymowanie. Jestem razem z tymi pątnikami, którzy zmierzają ku Jasnej Górze, aby spotkać
się z Tobą w kaplicy Cudownego Wizerunku. Ten dzisiejszy dzień ofiaruje w intencji … (tutaj
należy wzbudzić w sobie konkretną intencję). Oddaje Ci, Matko, moje radości i troski, spotkania
i rozmowy, wszystkie pragnienia i dobre uczynki. Proszę Cię, Maryjo, bądź przewodniczką na
wszystkich drogach mojego życia. Ucz mnie nieustannie wypełniać wolę Ojca, pogłębiać wieź
z Jezusem, a kiedy przyjdzie kres mojego ziemskiego pielgrzymowania, bądź przy mnie
i zaprowadź bezpiecznie do domu naszego Ojca. Pani Jasnogórska, prowadź nas. Amen.
                            

Pielgrzymka do Matki
W ostatni weekend tj. 26 i 27 czerwca, pod duszpasterską opieką księdza Zbigniewa, odbywała
się pielgrzymka, w której brali udział mieszkańcy naszej parafii oraz okolicznych miejscowości.
Pątnicy jako pierwszy punkt planu obrali przejście dróżek różańcowych w Lesie Grąblińskim,
będącym miejscem objawień Bożej Rodzicielki Mikołajowi Sikatce. Później udano się do
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Tam celebrowana była Msza
Święta, po której odbyło się nabożeństwo Drogi Krzyżowej na niedalekiej Golgocie. Tam przed
cudownym obrazem uczestnicy powierzyli Maryi intencje swoje i swoich bliskich. Następnie
lokalny przewodnik przedstawił dzieje tamtejszych obiektów sakralnych, pomników oraz
łaskami słynącego Obrazu. Duże wrażenie na zebranych zrobiły historia i widok krucyfiksu
postrzelonego w 1944 roku przez wychowawczynię Hitlerjugend - Bertę Bauer. Na koniec
zwiedzania pielgrzymi zaczerpnęli wody z cudownego źródełka. Obecne na wyjeździe
małżeństwa zastała miła niespodzianka w postaci okazji do odnowienia przyrzeczeń małżeńskich
przed cudownym wizerunkiem Królowej Polski. Pary otrzymały wtedy pamiątkowy dyplom za
przeżyte ze sobą lata, a kustosz Sanktuarium celebrował Mszę Świętą w ich intencji. W drodze
powrotnej uczestnicy odwiedzili Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.
Po modlitwie i krótkim zwiedzaniu wybrali się w stronę Krakowa, gdzie odwiedzili Sanktuarium
św. Jana Pawła II oraz Bazylikę Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Bóg pobłogosławił ten
czas ciepłą, przyjemną pogodą i dopisującym humorem. Sama podróż była pełna śpiewu
i radości. Wierzymy, że pielgrzymka wyda swoje owoce i dziękujemy Opatrzności za dobrze
przeżyty czas. (K.J.)
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiaj o godzinie 15.30 modlitwa różańcowa, ze zmianami tajemnic. Wcześniej możliwość
2.
3.
4.

5.
6.

osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.
W czwartek liturgiczne wspomnienie św. Jana z Dukli. Modlimy się w intencji naszej
archidiecezji.
W sobotę, 10 lipca rocznica śmierci Księdza Prałata Ludwika Dyszyńskiego.
Wracamy do zwyczajnego porządku cotygodniowych nabożeństw w naszym kościele: w środę
– nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy; w czwartek – adoracja Najświętszego
Sakramentu od godz. 15.00 z modlitwami przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II przed Mszą
św.; w piątek – nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Faustyny.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II.
Dziś wyruszyła Pielgrzymka Przemyska na Jasną Górę, dziś także rozpoczyna się
towarzysząca Pielgrzymce sztafeta różańcowa. Prosimy chętne osoby, które chciałyby się
zdeklarować do udziału w tej sztafecie, jako reprezentanci naszej Parafii, o zapisanie się w
zakrystii.

7. Przypominamy o nowym sposobie dbania o porządek w naszym kościele i o dekorację

kwiatami. Dziękujemy za składane na te cele ofiary. W nowym kwartale, który
rozpoczynamy (od lipca do września) prosimy o wpłaty na sprzątanie i kwiaty do
kościoła, głównie mieszkańców Rejonów III i IV (wpłaty na konto parafialne z
dopiskiem „na sprzątanie i kwiaty do kościoła” , lub do skarbony pod chórem – w
podpisanych kopertach)
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 05/07/2021 - 11/07/2021
05/07/2021 Poniedziałek
06:30 Za + BOGUSŁAWA Rajzera (od Ireny i Władysława)
18:00 Za + HELENĘ Karkowską (od wnuków Magdaleny i Arkadiusza)
18:00 Za + STEFANIĘ Michalik (od sąsiadów)
06/07/2021 Wtorek
06:30 Za + LUDWIKĘ Sosnowską (od wnuka)
18:00 Dziękczynna w 25 rocz. sakramentu małżeństwa RENATY i ADAMA z
prośbą o Boże błog. i potrzebne łaski
18:00 Dziękczynna w 91 rocznicę urodzin Kazimierza
07/07/2021 Środa
06:30 Za + Władysława Homę (od prawnuka Dawida z Kasią)
18:00 Za + STEFANIĘ Michalik (od sąsiadów)
18:00 Za ++ PIOTRA i JULIĘ Gałęza
08/07/2021 Czwartek
06:30 Za + ŁUCJĘ Miłkowską
18:00 Za + LUDWIKĘ Sosnowską (od wnuka)
18:00 Za ++ HELENĘ, WŁADYSŁAWA i JÓZEEFA Duczymińskich
09/07/2021 Piątek
06:30 Za + ŁUCJĘ Miłkowską
18:00 Za + HELENĘ Karkowską (od wnuków Tomasza i Beaty)
18:00 Za ++ KAZIMIERZA i JANA
10/07/2021 Sobota
06:30 Za ++ ADELĘ i BRONISŁAWA
18:00 W intencji kapłanów o mądrość, odwagę i świętość.
18:00 Za + STANISŁAWĘ Turczyńską (od Przedszkola Samorządowego w
Radymnie i emerytów)
11/07/2021 XV Niedziela Zwykła
08:00 Za Parafian;
10:00 Za + Ks. WŁADYSŁAWA Jackowskiego
11:30 Za rejon I i II
16:00 Dziękcz. za 66 lat małżeństwa ANNY i KAZIMIERZA z prośbą o dalsze łaski.
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

