W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 284 – 9 maja 2021r. – VI Niedziela Wielkanocna
Ewangelia na niedzielę (J 15,9-17)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja
was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać
moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem
przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby
radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje
przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej
miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi,
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni
jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od
Ojca mego. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie
w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».
Rozważanie:
W dzisiejszej Ewangelii Jana aż dziesięć razy powtarzają się słowa: miłość, miłować. Jezus wzywa
swoich uczniów do miłości na jego miarę, która sprawi, że będą przynosili owoce trwające na wieki.
Jezus ukazuje miłość jako pochodzącą od Ojca i schodzącą z wysoka: Ojciec umiłował Syna Syn
umiłował swoich uczniów, uczniowie mają przedłużyć miłość Bożą na ziemi miłując się nawzajem.
Prawdziwej miłości uczymy się od Ojca i od jego Syna Jezus nie wzywa nas do czysto ludzkiego
wysiłku, do obudzenia w sobie uczuć i do kochania na naszą ludzką miarę. Chodzi Mu o to, aby
uczniowie naśladowali Jego miłość i kochali Jego miłością. Widać to wyraźnie w Ewangelii Jana,
wprowadzającej kluczowe dla bycia uczniami przykazanie: Wytrwajcie w miłości mojej! Trwanie
w miłości Jezusa to nie tylko zachęta do wytrwałości, kontynuowania podjętego wysiłku. Pan wzywa
swoich uczniów, aby jego miłość stała się dla nich domem, przestrzenią życia i modlitwy. O tym,
że w miłości Jezusowej nie chodzi tylko o metaforę lub mistyczne przebywanie w Bogu, przekonują
kolejne słowa Jezusa. Trwać w miłości Pana znaczy wypełniać przykazania, z których pierwszym jest
przykazanie braterskiej i siostrzanej miłości. Pan raz jeszcze podkreśla: nie chodzi mu o miłość na
skromną, ludzką miarę, lecz o miłość na jego wzór: tak jak ja was umiłowałem. Miłość Pana polega na
tym, że oddał za nas swoje życie i objawił nam Ojca. Miłować na jego wzór znaczy oddawać swoje
życie, czas, zdolności innym oraz prowadzić ich do poznania Ojca (Ja was wybrałem i przeznaczyłem
was na to, abyście szli i owoc przynosili. Do takiej miłości Bóg wybrał i powołał swoich uczniów, tylko
taka miłość wydaje owoce, które trwać będą na wieki w Królestwie Bożym (Jutro niedziela, rok B)
Liturgia słowa:
Niedziela (09.05): Dz 10,25-26.34-35.44-48 Ps 98 1J 4,7-10 J 15,9-17; poniedziałek (10.05):
Dz 16,11-15 Ps 149 J 15,26-16,4a; wtorek (11.05): Dz 16,22-34 Ps 138 J 16,5-11; środa (12.05):
Dz 17,15.22-18,1 Ps 148 J 16,12-15; czwartek (13.05): Dz 18,1-8 Ps 98 J 16,16-20; piątek (14.05):
Dz 1,15-17.20-26 Ps 113 J 15,9-17; sobota (15.05): Dz 18,23-28 Ps 47 J 16,23b-28.
W liturgii obchodzimy:
w środę wspomnienie św. Achillesa i Nereusza, męczenników oraz św. Pankracego, męczennika, w
czwartek – Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej, w piątek – święto św. Macieja, Apostoła.

Matka nadziei – nowe wezwanie Litanii loretańskiej.
“Potrzebujemy pomocy Tej, która nigdy nie straciła nadziei”
Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że w naszych czasach, kiedy tak często jesteśmy bezradni,
pełni lęku i rozpaczy, potrzebujemy pomocy Tej, która choć doświadczyła w życiu wiele trudu
i cierpienia, nigdy nie straciła nadziei. Tytuł „Matka nadziei” pojawił się w Litanii loretańskiej dość
niedawno, kiedy papież Franciszek 20 czerwca 2020 r., w święto Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny, dodał do niej trzy nowe wezwania – „Matko nadziei”, „Matko miłosierdzia” i „Pociecho
migrantów”.
Nigdy nie straciła nadziei. Chyba nikogo nie trzeba
przekonywać, że w naszych czasach, kiedy tak często jesteśmy
bezradni, pełni lęku i rozpaczy, co wynika często z utraty sensu
życia i szerzącego się poczucia zagrożenia, potrzebujemy pomocy
Tej, która choć doświadczyła w życiu wiele trudu i cierpienia, nigdy
nie straciła nadziei. Skąd Maryja miała w sobie tyle pokoju? Gdzie
znajduje się źródło jej nadziei? I skąd może ją czerpać i dawać ją
nam, swoim dzieciom?
Nadzieja zawieść nie może. Odpowiedź na te pytania zawiera
według mnie fragment Listu do Rzymian, w którym św. Paweł
pisze: Dostąpiwszy więc usprawiedliwienia przez wiarę,
zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa,
dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której
trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko to, lecz
chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia Figura Matki Bożej Nadziei z Pontmain (Francja)
wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana
cnota zaś – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych
przez Ducha Świętego, który został nam dany (Rz 5,1-15).
Gdy rozważam te słowa, dostrzegam, że nadzieja nie jest czymś, co pojawia się w nas jak królik z
kapelusza, ale jest wynikiem procesu, który dokonuje się powoli, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu
przemieniać nasze serca. Oczywiście czasem tak się zdarza, że Bóg w jednej chwili napełnia kogoś łaską
nadziei, ale ta cnota przede wszystkim rodzi się wtedy, gdy wytrwale szukamy Boga w naszej
codzienności.
Jak miód, który powstaje z cichej pracy. Poza tym moim zdaniem nadzieja w swej naturze
przypomina miód, który zanim zacznie leczyć chorych i dawać słodycz głodnym, powstaje z cichej i
prawie niezauważalnej pracy pszczół. Podobnie nadzieja jest wynikiem codziennego karmienia się łaską
Boga, „zbierania” Jego słów i rozważania ich w sercu, a także wytrwałego znoszenia ucisków,
przeciwności i cierpienia. Do tego wszystkiego potrzeba zaś jeszcze jednego „składnika”, który te
ludzkie starania jest w stanie podnieść do czegoś nadprzyrodzonego – Ducha Świętego.
Maryja jest zatem Matką nadziei, bo pozwoliła się tak poprowadzić Duchowi Świętemu, że jej
codzienne poszukiwanie Boga i cierpliwe znoszenie trudów zaowocowało nadzieją. W jej życiu jak na
dłoni widać, że miłość Boża wypełniała jej serce, wręcz się z niego wylewała na innych ludzi i
przemieniała rzeczywistość. W niej Bóg uczynił wielkie rzeczy i z pewnością jedną z nich jest niezłomna
nadzieja, o której też wiemy, że przeniosła Kościół przez ciemność trzech dni, podczas których Jezus
leżał w grobie.
Matka nadziei. Jeśli więc brakuje nam pokoju, jeśli nie mamy cierpliwości w znoszeniu codziennych
trudów, czyli brakuje nam nadziei, która nadaje sens naszej codzienności i podnosi nasze oczy ku Bogu,
wołajmy do Maryi tym imieniem. Ona jest pełna Ducha Świętego, który jest dawcą nadziei, On ją
przepełnia, a ta obfitość może się rozlewać także na nas. (o. Adam Szustak OP, „Miriam”)

„Skład Apostolski” – rozważanie z pielgrzymki do Ziemi Świętej
We wczesnym średniowieczu powstała tradycja mówiąca o tym, że z tej groty, której Jezus nauczał
swoich uczniów, Apostołowie rozeszli się na cały świat. Jezus – przynajmniej w Ewangelii Łukaszowej
– wstąpił do nieba z Góry Oliwnej, więc i z Góry Oliwnej ich rozesłał. Tradycja jest więc taka, że
apostołowie poszli stąd na cały świat, ale zanim to się stało, każdy z nich wypowiedział jedno zdanie
mówiące o tym, co wierzy. W sumie więc wypowiedzieli dwanaście zdań. A dwanaście zdań to jest
Skład Apostolski. Kościół bardzo długo pamiętał to wydarzenie uroczystości, która nazywała się
Świętem Rozesłania Apostołów. Obchodzono go 15 lipca. Owo rozesłanie przedstawiono w ten sposób:
Apostołowie rozchodzą się z Góry Oliwnej i każdy ma banderolkę wychodzącą z ust, na której jest jedno
zdanie ze Składu Apostolskiego. Skład Apostolski to jest ważna modlitwa. My dzisiaj podchodzimy do
niej dość lekko, natomiast starożytności, kiedy przygotowywano ludzi do chrztu, przez bardzo długi czas
nie wolno im było w ogóle tej modlitwy mówić. Czterdzieści dni przed chrztem w długim okresie
trzyletniego przygotowania biskup stawał przed katechumenami i trzy razy odmawiał wierzę w Boga,
a oni w ciągu tych trzech razy mieli zapamiętać ów tekst, ponieważ nie wolno było go zapisywać. Święty
Augustyn mówi, że jedynym miejscem, na którym może być zapisany Skład Apostolski, jest serce
człowieka. Masz ten sam tekst sercu i on w tobie tak długo pracuje, tak długo modlisz się nim,
medytujesz nad nim, aż wreszcie będziesz zdolny sam go na głos wypowiedzieć. Innymi słowy, zapytany
o swoją wiarę, potrafisz ją wypowiedzieć, dać o niej świadectwo. Ale żeby o niej mówić, najpierw
musisz ją mieć w sobie i ona musi w tobie tak pracować, żebyś mógł wypowiedzieć te słowa, gdy
przyjdzie czas. Dlatego to jest bardzo szczególna modlitwa.
(abp Grzegorz Ryś „Piąta Ewangelia. Daj się prowadzić Słowu”)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś nabożeństwo majowe o godz. 15.30, a pół godziny wcześniej możliwość osobistej
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modlitwy przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.
W poniedziałek, wtorek i środę wypadają dni modlitw o urodzaje, znane jako Dni Krzyżowe.
Modlitwy o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy połączymy w tych dniach z
nabożeństwami majowymi po Mszach św. wieczornych.
W czwartek wieczorem Nabożeństwo Fatimskie połączone z nabożeństwem majowym.
Zapraszamy do modlitwy różańcowej w duchu objawień fatimskich. Zapraszamy także, w miarę
naszych możliwości, do codziennego udziału w nabożeństwach majowych.
W piątek początek nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
W przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W naszej Parafii będzie to
dzień Pierwszej Komunii Świętej, którą będziemy przeżywać na dodatkowej Mszy św. o
godz. 13.00. Spowiedź przed Pierwszą Komunią będzie w sobotę o godz. 16.30.
W tym dniu będą także święcenia diakonatu w naszej Archidiecezji. Otaczamy modlitwą
kandydatów do święceń.
W minionym tygodniu odbyły się spotkania z naszą Radą Duszpasterską. W przyszłą niedzielę
zostaną przedstawione dokładniej najbliższe plany duszpasterskie i inwestycyjne, omawiane na
tych spotkaniach.

Dziękujemy naszym parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła w ostatnim
miesiącu. W tych pracach oraz zbiórkach na kwiaty i inwestycje kościelne udział wzięli:
W sobotę 3 IV: Renata JAROMI, Barbara STRAWIŃSKA, Katarzyna BIS, Paulina PAŁYSŁ,
Łukasz CZUB, Damian MARCUCH, Dawid STRAWIŃSKI.
W sobotę 10 IV: Małgorzata SOBIECKA, Krystyna DUCZYMIŃSKA, Ewelina ROKOSZ,
Halina NOWAK, Józef GUZIAK, Halina JARTYM, Halina BRZYSKA, Monika RAJZER,
Barbara DRAK.

W sobotę 17 IV: Barbara i Bogdan PELC, Regina SOCHA, Leokadia BEMBENEK, Maria
ZBOROWSKA, Bogumiła KURDYBACHA, Augusta KORDEK, Adrian KAMIŃSKI, Piotr
GLINIANY, Joanna ZYGMUNT, BORCHOWIEC, Grażyna WOJTOWICZ.
W sobotę 24 IV: Artur NASIEWICZ, Elżbieta STAROMIEJSKA, Magdalena HOMA, Ewa
ROMAN, Justyna KOLANEK oraz z rodzin PTASZNIK i MAIK.
W sobotę 1 V: Marcin CZECH, Marek GAŁĘZA, Ewa JURYSTA, Anna LESZCZYŃSKA,
Barbara CZAJKA, Elżbieta LACH, Barbara WANIO, Jacek HALWA, Jan DRATH, Beata
JACEK, Stanisława MAJCHER, Katarzyna ZUBRZYCKA, Andrzej SZELA.
Szczególnie gorąco dziękujemy tym naszym Parafianom, którzy od początku istnienia
naszego kościoła i Parafii, przez wiele lat sumiennie uczestniczyli w pracach przy
sprzątaniu i w trosce o godny wystrój Domu Bożego. Niech Dobry Bóg wynagrodzi swoim
błogosławieństwem i łaskami za ten wysiłek i poniesione koszty.

INTENCJE MSZY ŚW. 10/05/2021 - 16/05/2021
10/05/2021 Poniedziałek
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (od sąsiadów)
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
18:00 Za + WIKTORA Wojtanowskiego
11/05/2021 Wtorek
06:30 Za + AURELIĘ Skotnicką (od Zarz. i Pracow. NZOZ Ars Medica w Radymnie)
18:00 Za + TADEUSZA Szymańskiego (od koleżanek i kolegów)
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
12/05/2021 Środa
06:30 Za ++ MARIĘ, EDWARDA Siara, HENRYKA Storek, MARIANA Kosińskiego
18:00 Za zmarłych z rodziny WALICKICH i GROCHOWSKICH
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
13/05/2021 Czwartek
06:30 Za + STANISŁAWA Rabczaka (od Magdaleny i Tomasza Bogaczyk)
18:00 Dzięk. za dar życia ADAMA z prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
14/05/2021 Piątek
06:30 Za ++ JÓZEFĘ, KAROLA i zmarłych RODZICÓW
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (od sąsiadów)
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
15/05/2021 Sobota
06:30 Za ++ MARIUSZA STEFANIĘ Michalik (od Mieczysławy Kożuszek)
18:00 Za ++ Władysława i Marię Homa (od Tomasza i Ewy Fiega)
18:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
16/05/2021 Wniebowstąpienie Pańskie
08:00 Za Parafian;
10:00 Za + MARIĘ Karkowską (greg)
11:30 Za + GRZEGORZA Olech (od znajomych)
13:00 W intencji DZIECI przystępujących do I Komunii Świętej oraz ich Rodziców
16:00 Za + TADEUSZA Szymańskiego (od przyjaciół z ul. Tysiąclecia)
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

