W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 293 – 11 lipca 2021r. – XV Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mk 6,7-13)
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic
z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani
pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie
dwóch sukien!» I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu
wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą
i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na
świadectwo dla nich! Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele
złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Rozważanie:
Jezus posyła swoich uczniów, aby tak jak On głosili Ewangelię o królestwie, wyrzucali złe
duchy i leczyli chorych. To ważny moment w historii apostołów, którzy z obserwatorów i
adresatów Słowa Bożego zamieniają się w głoszących, uczestników prorockiej misji Pana
Z punktu widzenia psychologii grupy moment posłania nie jest jednak najlepszy, bo Mistrz
właśnie doświadczył odrzucenia ze strony swoich w Nazarecie. To powinno dać uczniom
do myślenia. Naśladowanie Jezusa nie będzie tylko i wyłącznie pasmem sukcesów
ewangelizatora, będzie także niesieniem krzyża klęski i odrzucenia Mieć udział w
prorockiej misji Jezusa znaczy tyle, co naśladować go we wszystkim: w sukcesach i w
porażkach. Najbardziej intrygujące są jednak przykazania Jezusa dotyczące drogi, w którą
uczniowie nie powinni zabierać ani laski, ani chleba, torby ani pieniędzy w trzosie. Te
rzeczy nie należały wcale do luksusów, ale do podstawowego wyposażenia podróżnego.
Bez nich trudno sobie wyobrazić przetrwanie w drodze. Czemu uczniowie mają ich być
pozbawieni? • Jezus chce nauczyć swoich uczniów, aby nie troszczyli się zbytnio o swoje
utrzymanie i polegali przede wszystkim na Bożej Opatrzności. Dużo ważniejsza jest
jednak odpowiedź. Jedynym skarbem, jaki zabiorą uczniowie w drogę, jest jego Słowo,
Ewangelia. To ona jest słowem prorockim, które ich poprowadzi, otwierając serca
słuchaczy. Ma moc przemieniać ludzkie serca. (Jutro niedziela – rok B)
                            

Liturgia słowa:
Niedziela (04.07):
Am 7,12-15
Ps 85
Ef 1,3-14
Mk 6,7-13;
poniedziałek (05.07): Wj 1,8-14.22 Ps 124 Mt 10,34-11,1; wtorek (08.07): Wj 2,1-15a Ps 69
Mt 11,20-24; środa (09.07): Wj 3,1-6.9-12 Ps 103 Mt 11,25-27; czwartek (08.07): Wj 3,13-20
Ps 105 Mt 11,28-30; piątek (09.07): Wj 11,10-12,14 Ps 116B Mt 12,1-8; sobota (10.07):
Wj 12,37-42 Ps 136 Mt 12,14-21.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika, we wtorek - świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta,
w środę – św. Kamila de Lellis, prezbitera oraz św. Henryka, w czwartek – św. Bonawentury,
biskupa i doktora Kościoła, w piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel,
w sobotę – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny.
                            

Dwa dni pielgrzymowania grupy św. Józefa

4 lipca nasza grupa pokonała trasę z Radymna, przez Łowce, Rudołowice, Tyniowice
do Pruchnika. Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę Mszą Świętą w kościele pw. św.
Wawrzyńca. Koncelebrze przewodniczył Ks. Abp. Adam Szal, którzy szedł z nami później
przez cały dzień. Wygłosił też jedną z konferencji w czasie drogi. Mówił w niej o
przygotowaniu do Mszy Świętej, które pozwala ją w pełni przeżywać. Przypomniał słowa
patrona naszej grupy, św. Józefa Sebastiana Pelczara, który pisał, że uczestnictwo we Mszy
Świętej to obecność przy Jezusie na Golgocie z wiarą św. Jana, skruchą św. Magdaleny i
miłością Matki Bożej. Ks. Arcybiskup zachęcał, by nie ograniczać pielgrzymowania tylko
do tych dni, w których jesteśmy w drodze.

W pozostałe dni nasza pielgrzymka winna mieć charakter duchowy, a jej szczytem winno być,
w miarę możliwości, codzienne uczestnictwo we
Mszy Świętej. W niedzielę w naszej grupie
pielgrzymowała siostra Małgorzata świecka
misjonarka, pracująca w Burkina Faso
i towarzyszący jej Basil - mieszkaniec tego kraju.
W tym afrykańskim kraju wierni muszą
pokonywać często po kilkanaście kilometrów, by
uczestniczyć we Mszy Świętej. Sama Msza
połączona ze śpiewami i tańcami trwa często
kilka godzin. Ważne było świadectwo Basila,
który opowiadał, że młodzi ludzie już po
bierzmowaniu angażują się w życie kościoła.

Ks. Arcybiskup pytał też pielgrzymów, co im pomaga lepiej przeżywać Mszę Świętą.
Poruszające było świadectwo małżonków ze Stubna. Żona dzieliła się swoją tęsknotą za
Eucharystią, gdy dostęp do niej był ograniczony. Mąż podzielił się swoim doświadczeniem
z uczestnictwa we Mszy Święte. Zauważył, że gdy uda mu się uczestniczyć we Mszy
Świętej w tygodniu, to przeżywanie jej w niedzielę jest dużo głębsze i owocniejsze.
Wzruszająca też była gościnność parafian z miejscowości, w których mieliśmy
odpoczynek.
6 lipca wędrowaliśmy na trasie Chyżne – Borek Stary – Tyczyn – Budziwój –
Boguchwała – Mogielnica. W drodze towarzyszyły nam relikwie św. Jana Pawła II i
główny znak pielgrzymki. Mszę Świętą przeżywaliśmy w Santuarium Matki Bożej w
Borku Starym. Przewodniczył jej
Ks. Bp
Edward
Białogłowski,
wprowadzając niejako naszą grupę na
teren diecezji rzeszowkiej. W swojej
homilii wskazał, że odczytany przed
chwilą opis walki Jakuba jest obrazem
pielgrzymowania, które jest walką ze
swoimi słabościami. Ewangelia zaś
winna wskazywać intencje, które
winniśmy
włączyć
w
nasze
pielgrzymowanie: ludzi zniewolonych
złem, chorych, opuszczonych, intencję
powołań. Przypomniał też, że pielgrzymka, to okazja do składania świadectwa. W Borku
dołączyli do naszej grupy księża przewodnicy z innych grup z dyrektorem pielgrzymki ks.
Jackiem Rawskim na czele. Wiele radości wniosła do naszej grupy obecność
ks. Stanisława – emeryta, który wierszami i anegdotami nawoływał do radosnego
pielgrzymowania. W Budziwoju dołączył do nas jeszcze o. Kazimierz Szymczycha –
pielgrzymkowy kaznodzieja, który zaproponował nam konferencję – medytację nad aktem
pokuty. Swego rodzaju atrakcją była linowa kładka, na trasie między Budziwojem a
Boguchwałą. Zapewne niektórzy pielgrzymi pokonywali ją z lekkim drżeniem nóg. Jednak
śpiew niezawodnej, jak zwykle, diakonii muzycznej dodawał wszystkim otuchy. Z
wdzięcznością przyjmowaliśmy oznaki życzliwości jakich dane nam było doświadczać w
czasie drogi. Wiele było smakołyków na postojach, a i na trasie zdarzały się osoby, które
wychodziły, by napoić i poczęstować pielgrzymów.
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XV NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Trwa Pielgrzymka Przemyska na Jasną Górę, której towarzyszy piękna inicjatywa
modlitewna, nazwana sztafetą różańcową. Biorą w niej udział wszystkie parafie
naszej diecezji. Dla naszej Parafii został wyznaczony dzień 12 lipca, godz. 6.00.
Oprócz osób zdeklarowanych imiennie, do tej modlitwy mogą włączyć się
wszyscy. Dlatego zapraszamy do odmówienia różańca w wyznaczonej godzinie wg
podziału na REJONY:
- rejony I i II
- część RADOSNA
- rejony III i IV
- część ŚWIATŁA
- rejony V i VI
- część BOLESNA
- rejony VII i VIII
- część CHWALEBNA

Zbliża się też czas sierpniowej Pielgrzymki do Kalwarii Pacławskiej. Zapraszamy
wszystkie osoby, które chciałyby wziąć w niej udział na spotkanie organizacyjne, które
odbędzie się w naszym kościele w niedzielę 18 lipca po mszy św. o godzinie 16.00.
3. Msza św. o godz. 11.30 w przyszłą niedzielę - w intencji rejonów III i IV.
2.

                            

INTENCJE MSZY ŚW. 11/07/2021 - 18/07/2021
12/07/2021 Poniedziałek
06:30 Za + HELENĘ Karkowską (od sąsiadów z ul. Piaskowej)
18:00 Za + Władysława Homę (od szwagierki Haliny z rodziną)
18:00 Za + STEFANIĘ Michalik (od sąsiadów)
13/07/2021 Wtorek
06:30 Za ++ ZBIGNIEWA, AHAFIĘ i STANISŁAWA
18:00 Za + BOGUSŁAWA Rajzera (od kuzynów Dariusza i Bogdana z rodzinami)
18:00 Za + JULIANA Gałęzę
14/07/2021 Środa
06:30 Za + STANISAŁWA
18:00 Za + STEFANIĘ Michalik (od sąsiadów)
18:00 Za + JERZEGO Konefała (od bratowej z rodziną)
15/07/2021 Czwartek
06:30 Za ++ ANIELĘ i FRANCISZKA
18:00 Za + ZDZISŁAWA Sitko (od rodziny Kłopotów)
18:00 Za + MARIĘ Baran w 3 rocznicę śmierci
16/07/2021 Piątek
06:30 Za + STANISŁAWA
18:00 Za + HELENĘ Karkowską (od Janiny Nowakowskiej)
18:00 Za + LUDWIKĘ Sosnowską (od wnuków i prawnuków z rodziny Orzech)
17/07/2021 Sobota
06:30 Za + STANISŁAWĘ Turczyńską (od Przedszkola Samorządowego w
Radymnie i emerytów)
18:00 Dziękczynna z okazji imienin HENRYKA Wodały z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
18:00 za + JANINĘ Wójcik (od znajomych)
18/07/2021 XVI Niedziela Zwykła
08:00 Za ++ ALEKSANDRĘ i JÓZAFA Styś;
10:00 Za Parafian
11:30 Za rejon III i IV; 11:30 Za + Ks. CZESŁAWA Joworskiego
16:00 Za + ADAMA Walickiego w 3 rocznicę śmierci
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

