W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 294 – 18 lipca 2021r. – XVI Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (Mk 6,30-34)
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co
zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami
osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich
odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet
ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem
jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Rozważanie:
Ewangelie ukazują Jezusa w ciągłym ruchu, nauczającego i uzdrawiającego bez
wytchnienia. O ile On wydaje się nie potrzebować odpoczynku, o tyle potrzebują go jego
uczniowie. Jezus dostrzega to i nakazuje im udać się na miejsce pustynne na „małą pauzę”
Nie chodzi o pustynię jako taką, ale o miejsce, gdzie nie będzie ludzi, być może w
okolicach Betsaidy. Pustkowie to takie, które sprzyja byciu ze sobą oraz z Bogiem. Jezus
na takie miejsca modlitwy i odosobnienia wybierał często góry. To pierwsza wskazówka,
jak według Jezusa efektywnie odpoczywać: w gronie duchowo bliskich osób oraz blisko
Pana.. (Jutro niedziela – rok B)

                            
Liturgia słowa:
Niedziela (18.07):
Jr 23,1-6
Ps 23
Ef 2,13-18
Mk 6,30-34;
poniedziałek (19.07): Wj 14,5-9a.10-18 Wj 15 Mt 12,38-42; wtorek (20.07): Wj 14,21-15,1
Wj 15 Mt 12,46-50; środa (21.07): Wj 16,1-5.9-15 Ps 78 Mt 13,1-9; czwartek (22.07):
Pnp 8,6-7 Ps 63 J 20,1.11-18; piątek (23.07): Ga 2,19-20 Ps 16 J 15,1-8; sobota (24.07):
Wj 24,3-8 Ps 50 Mt 13,24-30.
W liturgii obchodzimy: we wtorek wspomnienie bł. Czesława, prezbitera, w środę –
św. Wawrzyńca z Brindisi, prezbitera i doktora Kościoła oraz św. Apolinarego, biskupa
i męczennika, w czwartek święto św. Marii Magdaleny, w piątek święto św. Brygidy,
zakonnicy, patronki Europy, w sobotę wspomnienie św. Kingi, dziewicy.
                            

Ostatni dzień 41. Pieszej Pielgrzymki
Późnym wieczorem poprzedniego dnia wyruszyliśmy czterema autokarami do miejscowości
Małusy Małe, w której rozpoczął się ostatni dzień Pieszej Pielgrzymki. Pierwszy odcinek,
w dużej części przez las był jeszcze przy sprzyjającej pogodzie, ale później praktycznie do
samych wałów jasnogórskich towarzyszył nam deszcz – myślę – wyraźny znak zdroju Bożej
łaski, których wszyscy doświadczali. Wraz z nami pielgrzymowali ks. abp Adam Szal i ks. bp
Krzysztof Chudzio i wielu kapłanów. O. Kazimierz Szymczycha w wygłoszonej konferencji
wezwał, by rozpalone w czasie pielgrzymki umiłowanie Eucharystii pielęgnować w codziennym
życiu. Na szczycie przywitała nas grupa pielgrzymów duchowych, którzy podjęli wcześniej trud
nocnego czuwania. Uroczystą Mszą Świętą w bazylice jasnogórskiej zakończyły się te niezwykłe
rekolekcje w drodze. Mszy Świętej przewodniczył abp Adam Szal, a w koncelebrze byli również
przemyski bp Krzysztof Chudzio, oraz bp Jan Ozga z Kamerunu. W homilli ks. abp Adam Szal

przypomniał, że Maryja użyczyła siebie Panu Bogu, użyczyła samą siebie także swoim bliskim,
a Jej misja została z woli Chrystusa przybitego do krzyża rozciągnięta na cały Kościół. Później
abp Adam Szal przypomniał, jak poszczególni patronowie grup pielgrzymkowych kochali Jezusa
w Najświętszym Sakramencie. Na koniec zapytał, czy czas pielgrzymki przemienił serca jej
uczestników. Przed błogosławieństwem końcowym głos zabrał także bp Jan Ozga. Wspominając
rozmowę z jednym z katechistów z Kamerunu, wskazał, że zadaniem każdego człowieka jest
zostawić po sobie dobry ślad na świecie.

                            

O szukaniu i znajdowaniu Boga we wszystkim
Kiedy dotyka mnie jakieś nieszczęście, wyrywa się pytanie: gdzie jesteś Boże? Wydaje się
wtedy, jakby Bóg był nieobecny. Ale czy widzę obecność Boga wtedy, kiedy wszystko zdaje się
iść dobrze. Jedną z cenniejszych intuicji duchowych, jakie nam zostawił św. Ignacy Loyola jest
to, by szukać i znajdować Boga we wszystkim. On rzeczywiście jest, Jego wola może się objawić

przez wszystko, oprócz grzechu. Zdrowie, sukces, czy trudne doświadczenie może być okazją do
spotkania z Bogiem. Żadna dziedzina naszej egzystencji nie jest wyłączona z możliwości
szukania i znajdowania Boga. Mamy tendencję, by sprawy duchowe ograniczać tylko do
kościoła. Nasze codzienne życie: rodzinne, zawodowe, społeczne, zdaje się być pozbawione tego
Bożego kontekstu. Nic jednak bardziej mylnego. Żyjemy w skomplikowanym świecie. Z jednej
strony pragniemy aktywnego życia, chcemy mieć poczucie, że rzeczy od nas zależą i robimy to,
co sami wybieramy. Z drugiej strony jednak, chyba jak nigdy przedtem, poddawani jesteśmy
nieustannej presji, a nawet manipulacji. Wielu jest takich, którzy „wmawiają”, czego
powinniśmy chcieć, jak myśleć, za czym się opowiadać. Ta presja wykorzystuje wszelkie
dostępne dzisiaj narzędzia. Nikt i nic, jednak, nie może zastąpić sumienia i rozsądku. Na każdym
z nas spoczywa konieczność rozeznawania, podejmowania działań i brania za nie
odpowiedzialności. Każdy z nas jest odpowiedzialny za szukanie i znajdowanie Boga, który jest
i objawia się w naszym życiu. Rozeznawanie duchowe jest językiem ducha, którego musimy się
nauczyć. Jest narzędziem, jakim możemy i powinniśmy się posłużyć. Słuchanie Boga i szukanie
Jego woli w życiu jest doświadczeniem dynamicznym. Nie jest nam narzucane. Nie spada na nas
znienacka. Wymaga osobistego zaangażowania i pracy wewnętrznej. Może się zmieniać
i rozwijać. Z umiejętnością słuchania i szukania Bożej obecności w życiu łączą się cisza i czas.
Nie jesteśmy przyzwyczajeni do ciszy. Zapełniamy naszą codzienność różnego rodzaju
„zagłuszaczami”. Mogę się przyjrzeć swojej codzienności i zobaczyć, jak wiele jest tam
niepotrzebnego hałasu, zbędnych obrazów, natłoku treści. To wszystko przeszkadza i nie
pozwala być w ciszy. A bez niej trudno usłyszeć głos Boga. Paradoks współczesności polega na
tym, że choć więcej mamy ułatwień, więcej też w nas poczucia, że wciąż nam brakuje czasu. Nie
mamy czasu dla siebie, dla bliskich. Brakuje nam go na smakowanie życia. Może nie od rzeczy
byłoby, gdybym skrupulatniej przyjrzał się temu, na co rzeczywiście przeznaczam mój czas.
„Znajdować Boga” nie oznacza narzucania sobie czegokolwiek, czy przyjmowania
bezkrytycznie tego, co inni mi podsuwają. Postawa „szukania i znajdowania Boga we
wszystkim” nie oznacza naiwnego uduchowiania codzienności. Przypomina o tym, że Bóg jest,
że się o nas troszczy. Jest obecny. I tylko jeśli przyjmę taką perspektywę, mogę Go odkryć w tym,
co dobre, ale i nawet w tym, co trudne. (Paweł Kosiński SJ)
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Przypominamy, że w każdą niedzielę od 15.00, w naszym kościele, jest możliwość
osobistej modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Także
cotygodniowe nabożeństwa, w czasie wakacji, w zwyczajnym porządku. Czas
adoracji w każdy czwartek jest dość długi (3 godziny). Cieszy fakt, że dość duża
liczba osób korzysta z tej możliwości modlitwy przed Najświętszym Sakramentem,
jednak w drugiej godzinie adoracji (od 16.00 do 17.00) bywa czasem, że w kościele
nie ma nikogo, dlatego planując wyjście na Adorację czwartkową, prosimy
uwzględnić, choćby co jakiś czas, także tę godzinę.
2. W związku ze wspomnieniem św. Krzysztofa w najbliższą niedzielę
błogosławieństwo pojazdów. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na
zakup środków transportu dla misjonarzy
3. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji rejonów V i VI.
4. Przypominamy o dzisiejszym spotkaniu w sprawie sierpniowej Pielgrzymki do
Kalwarii Pacławskiej. Zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby wziąć w niej
udział na spotkanie organizacyjne, w naszym kościele, po Mszy św. o godzinie
16.00.

5. W związku z gwałtownymi burzami i powodziami w Europie, a także w niektórych
rejonach Polski, przewodniczący Episkopatu Polski wystosował apel, w którym
prosi, aby niedziela 25 lipca br. była obchodzona w Kościele w Polsce jako dzień
solidarności z poszkodowanymi w powodziach i nawałnicach w Europie. Zgodnie
z decyzją Metropolity Przemyskiego, w tym dniu należy zorganizować zbiórkę
funduszy, które zostaną przekazane poszkodowanym za pośrednictwem Caritas.
6. W tym tygodniu, odbył się pogrzeb naszej parafianki, śp. Anny Kalin. Powierzmy
jej duszę Bożemu Miłosierdziu.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 18/07/2021 - 25/07/2021
19/07/2021 Poniedziałek
06:30 Za + HELENĘ Karkowską (od róży różańcowej p. Lisowskiej)
18:00 Za + LUDWIKĘ Sosnowską (od wnuka Pawła z rodziną)
18:00 Za + JERZEGO Konefała (od bratanicy Agnieszki)
20/07/2021 Wtorek
06:30 Za ++ KATARZYNĘ i CZESŁAWA Fedan
18:00 Za + Ks. CZESŁAWA Jaworskiego (od Akcji Katolickiej)
18:00 Za + ZDZISŁAWA Sitko (od rodziny Czopko)
21/07/2021 Środa
06:30 Za + TADEUSZA w 2 rocznicę śmierci (od żony)
18:00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla rodziców, dzieci i wnuków.
18:00 Za + MARIANA Florka (od OSP w Duńkowicach)
22/07/2021 Czwartek
06:30 Za ++ STANISŁAWĘ i STANISŁAWA (od córki)
18:00 Dziękczynna za 16 lat sakramentu małżeństwa ANNY i ANDRZEJA z prośbą
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na dalsze lata
18:00 Za ++ JÓZEFĘ i KAZIMIERZA Baran
23/07/2021 Piątek
06:30 Za + JERZEGO Konefała (od bratanicy Anny)
18:00 Za + HELENĘ Karkowską (od róży różańcowej p. Lisowskiej)
18:00 Za + BOGUSŁAWA Rajzera (od kuzynek: Lucyny i Małgorzaty z rodziną)
poza Par.
O błogosławieństwo Boże dla Barbary i Jana w 60 rocznicę ślubu z
dziękczynieniem za wspólnie przeżyte lata
24/07/2021 Sobota
06:30 Za + LUDWIKĘ Sosnowską (od sąsiadki Janiny)
18:00 Z okazji imienin Ks. Krzysztofa (od Przyjanego Domu)
18:00 Za ++ ANNĘ, LUDWIKA, ZBIGNIEWA Tomaszewskich
25/07/2021 XVII Niedziela Zwykła
08:00 Dziękcz. za 61 lat życia ZDZISŁAWA z prośbą o Boże błog. na dalsze lata
10:00 O Boże błog. opiekę Matki Bożej oraz potrzebne łaski w kapłańskiej posłudze
dla ks. KRZYSZTOFA w dniu imienin
11:30 Za rejon V i VI;
16:00 Za Parafian
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

