W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 105 – 3 grudnia 2017 r. – I Niedziela Adwentu


Ewangelia na niedzielę (Mk 13,33-37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie jak z człowiekiem, który
udał się w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swym sługom staranie
o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby
czuwał. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora
czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie
przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!»

Rozważanie:

W krótkim fragmencie dzisiejszej Ewangelii, aż trzykrotnie powtarza się jedno słowo - Czuwajcie.
W języku hebrajskim takie trzykrotne powtórzenie oznacza coś najważniejszego. Znajdujemy
tego ślad w liturgii Mszy Świętej, gdy odmawiamy modlitwę „Święty, Święty, Święty…”, czy „Najświętszy”.
Gdy Jezus trzykrotnie powtarza słowo „Czuwajcie” pokazuje, jak ważna
jest postawa czuwania w naszym życiu. Mówi On także, skąd wypływa
potrzeba i jaki ma być „styl” naszego czuwania. Nie wiemy, kiedy
„czas nadejdzie” i „kiedy pan domu przyjdzie”. Mogłoby się wydawać,
że Jezus nie ujawnia dnia i godziny swojego przyjścia, by Jego uczniowie
żyli w ciągłym strachu, obawie, że zostaną zaskoczeni powrotem Pana.
Nic bardziej mylnego. Gdy Jezus nie mówi o czasie, chce wskazać,
że każda chwila jest dobra, by otworzyć się na Ewangelię i zaangażować
całego siebie. Jezus nie chce oddawać życia za wspólnotę, która będzie żyła
ciągłą obsesją i chęcią poznania końca czasów, ale za wspólnotę, która będzie przejęta odczytywaniem
i przeżywaniem Bożych czasów. Będzie okazywała swe głębokie zaangażowanie w słuchanie
i bycie posłuszną. A wszystko to w oczekiwaniu na ostateczne spotkanie z Jezusem i wprowadzenie do Jego
Królestwa. W oczekiwaniu pełnym ufności, a nie niespokojnym i bojaźliwym. Jak powinniśmy czuwać?
Św. Marek przywołuje przypowieść o człowieku, który udał się w daleką podróż i pozostawił swój dom
pod opieką sług. Wspomniany dom to obraz chrześcijańskiej wspólnoty. Każdy wierzący, poprzez
codzienną wierność Bogu, jest odpowiedzialny za całą wspólnotę Kościoła. Czuwanie
jest więc „troską o dom”, o który chrześcijanin – oczekujący przyjścia Pana – winien dbać,
pełniąc dzieła, jakie mu Bóg powierzył. (na podst. Lectio divina na każdy dzień roku, t. 1)
W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy oraz św. Jana Damasceńskiego,
prezbitera i doktora Kościoła, w środę – św. Mikołaja, biskupa, w czwartek – św. Ambrożego,
biskupa i doktora Kościoła, w piątek – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
w sobotę – wspomnienie św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin.

Intencje modlitewne - grudzień:

Intencja ogólna: Aby osoby starsze, wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie,
współpracowały, wykorzystując mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych
pokoleń.
Diecezjalna intencja różańcowa:
Za zmarłych w mijającym roku, aby mogli jak najszybciej oglądać Boga twarzą w twarz.


Czytania mszalne:
Niedziela (03.12): Iz 63,16b-17.19b;64,2b-7 Ps 80 1Kor 1,3-9 Mk 13,33-37;
poniedziałek (04.11): Iz 2,1-5 Ps 122 Mt 8,5-11; wtorek (05.11): Iz 11,1-10 Ps 72 Łk 10,21-24;
środa (06.11): Iz 25,6-10a Ps 23 Mt 15,29-37; czwartek (07.12): Iz 26,1-6 Ps 118 Mt 7,21.24-27;
piątek (08.12): Rdz 3,9-15 Ps 98 Ef 1,3-6.11-12 Łk 1,26-38;
sobota (09.12): Iz 30,19-21.23-26 Ps 147A Mt 9,35-10,1.5a.6-8.

Duch, który umacnia miłość
W I Niedzielę Adwentu główny motywem przewodnim duszpasterstwa w Polsce będzie odkrywanie
Ducha Świętego i napełnianie się Jego mocą. Rozpoczynamy nowy, dwuletni program duszpasterski
zatytułowany „Duch, który umacnia miłość”. W pierwszym roku (2017/2018) akcent będzie padał
na lepsze poznanie Osoby Ducha Świętego i Jego darów w nas. W drugi rok (2018/2019) będzie
zaproszeniem do większego zaangażowania napełnionych Duchem w życie Kościoła. Polscy biskupi uznali,
że w roku w którym będziemy obchodzili 100. Rocznicę odzyskania niepodległości, potrzebujemy więcej
Ducha Świętego – Ducha Prawdy i Miłości. W programie zawarte są dwa główne cele. Pierwszy
– to katecheza o Duchu Świętym, o Jego darach, owocach, charyzmatach. Katecheza ta skierowana będzie
nie tylko do osób młodych – przygotowujących się do bierzmowania – ale przede wszystkim
do osób dorosłych, które „na już” potrzebują mocy i prowadzenia Ducha Świętego w swoim życiu.
Drugim celem jest duchowe przebudzenie wszystkich, którzy otrzymali Ducha Świętego w Sakramencie
Bierzmowania. Celem jest więc nowe zesłanie Ducha Świętego na Kościół w Polsce – na wzór
Pięćdziesiątnicy przeżywanej w pierwotnym Kościele. Na łamach naszej gazetki będziemy publikować
artykuły przedstawiając Osobę i działanie Ducha Świętego. Jednak wiedza bez osobistego doświadczenia
będzie martwa. Dlatego proponuję, by na początek do codziennego pacierza dodać choćby
najkrótszą modlitwę do Ducha Świętego. (na podst. ks. Tomasz Jakimowicz „Stawiać żagle”, GN 48/2017)



Adwent – czas czuwania
Adwent jest czasem oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa. Oczekiwać to znaczy również czuwać,
by dobrze przygotować się na Boże Narodzenie. Tego czasu nie można zmarnować. Adwent więc
to czas czuwania, by Bóg nie przyszedł do mnie nadaremno. Czuwać adwentowo – to uczyć się modlić,
myśleć i kochać na wzór Syna Bożego. Jest to czas dany po to, by odważnie przyglądać się temu, co robię
ze skarbem mojego życia i z moim własnym powołaniem do świętości. Modlić się to znaczy mówić
Bogu o tym, co dla mnie ważne, co mi wyszło, co nie, dziękować za każdy dzień życia i ludzi, którzy są przy
mnie. Modlić się to również znaczy słuchać Boga. Słuchać Boga to też poznawać Słowo Boże poprzez
czytanie Pisma Świętego, bo ono jest najlepszym drogowskazem dla człowieka. Biblia ukazuje mi prawdę
o mojej wielkości i o mojej słabości. Czuwać adwentowo – to troszczyć się o swoje sumienie, podejmować
odważny rachunek sumienia, korzystać z sakramentu pokuty. Czuwać – to karmić się nie tylko słowem,
ale też Ciałem Boga. To zatem korzystać z daru Eucharystii, z daru Rorat. Czuwać – to już dzisiaj postawić
sobie pytanie, które Bóg zada mi na końcu mojej ziemskiej drogi: Czy kochasz? Czy kochasz
dzisiaj bardziej niż wczoraj? Naprawdę czuwać – to znaczy naprawdę kochać. Naprawdę kochać
to znaczy czynić dobro.



„Skrzydła dla duszy” - Cztery świece

Cztery świece spokojnie płonęły. Było tak cicho, że słychać było jak ze sobą rozmawiały.
Pierwsza powiedziała: - Ja jestem POKÓJ. Niestety, ludzie nie potrafią mnie chronić. Myślę,
że nie pozostaje mi nic innego jak tylko zgasnąć. Płomień stawał się coraz mniejszy, aż w końcu zgasł...
Druga rzekła: - Ja jestem WIARA. Niestety nie jestem nikomu potrzebna. Ludzie nie chcą
o mnie wiedzieć, nie ma sensu, żebym dalej płonęła. Ledwie to powiedziała, lekki powiew wiatru zgasił ją...
Trzecia ze świec zwróciła się ku nim i ze smutkiem rzekła: - Ja jestem MIŁOŚĆ. Nie mam już siły płonąć.
Ludziom nie zależy na mnie i nie chcą mnie rozumieć. Nienawidzą najbardziej tych, których kochają –
swoich bliskich. I nie czekając długo i ta świeca zgasła...
Nagle do pokoju weszło dziecko i zobaczyło trzy zgasłe świece. Przestraszone zawołało: - Co robicie?
Musicie płonąć! Boję się ciemności! – i zapłakało. Wzruszona czwarta świeca powiedziała: - Nie bój się!
Dopóki ja płonę, od mojego płomienia zawsze możemy zapalić tamte świece. Ja jestem NADZIEJA.
Z błyszczącymi i pełnymi łez oczyma, dziecko wzięło świecę i od niej zapaliło pozostałe...
Niech nigdy w naszych sercach nie gaśnie Nadzieja i każdy z nas jak to dziecko niech będzie narzędziem,
gotowym swoją Nadzieją zawsze rozpalić Wiarę, Pokój i Miłość.



Pielgrzymka do Markowej
Podczas nabożeństw różańcowych czytane były rozważania opowiadające o życiu rodziny Ulmów.
Były one inspiracją do zorganizowania pielgrzymki do ich rodzinnej miejscowości - Markowej.
W czasie pielgrzymki odwiedziliśmy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej
im. Rodziny Ulmów, grób rodziny na cmentarzu w Markowej oraz tamtejszy kościół.

Przed muzeum znajduje się pomnik poświęcony ofiarom Holokaustu, na którym znajdują
się tabliczki z nazwiskami Polaków z samego tylko województwa podkarpackiego zamordowanych
przez niemieckich okupantów za ratowanie Żydów. W muzeum centralną część ekspozycji
stanowi symboliczne przedstawienie domu Wiktorii i Józefa Ulmów. Mieliśmy okazję obejrzeć materiały
archiwalne, druki, fotografie i filmy prezentujące osoby ratujące Żydów podczas okupacji niemieckiej.
Śmierć Rodziny Ulmów 24 marca 1944 r. to jakby symbol losu wielu z tych, którzy w czasie
II wojny światowej zaangażowali się w ratowanie naszych „starszych braci w wierze”. Swoją
obecnością w Markowej oddaliśmy hołd naszym rodakom za ich męstwo w ratowaniu ludzi
innego wyznania. Bo jak głosi napis na przyznawanym za ratowanie Żydów medalu „Sprawiedliwy
wśród Narodów Świata” – „Kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat”. (M.S.)




Przez sakrament Chrztu św. 25 listopada br. włączona została do wspólnoty Kościoła
i obdarzony przez dobrego Boga łaską wiary Amelia Ewa STOPA. Modlimy się dla tego
dziecka o łaskę wierności Jezusowi, a dla Rodziców i Chrzestnych o wypełnienie
przyrzeczeń składanych przy Chrzcie świętym.

W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie nasze
Parafianki: Helenę KOKOT i Stanisławę SABATOWSKĄ.
Zmarłą Helenę i Stanisławę polecamy modlitwie parafian.
Zmartwychwstały Panie daj im wieczne życie w pełnym szczęściu
oglądania Ciebie.



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – I NIEDZIELA ADWENTU
Serdecznie dziękujemy REJONOWYM za obecność na spotkaniu w ubiegłym tygodniu. Bóg zapłać za trud
włączenia się w życie i działalność naszej parafii. Rejonowi w tym tygodniu odwiedzą wszystkich
mieszkańców naszej parafii i przyniosą opłatki wigilijne a także podziękowania za złożone w tym roku
ofiary na naszą świątynię. Prosimy parafian o życzliwe przyjęcie. Rejonowi podjęli się także spełnienia
szczególnej misji proszenia parafian o przyjęcie do swoich domów i mieszkań młodzieży, która
będzie brała udział w Spotkaniu Młodych Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie. Spotkanie to będzie
przeżywane w dniach od 23 do 25 marca 2018 r.
Dlatego bardzo prosimy o otwarcie serc i domów dla młodzieży, która przyjedzie do Radymna.
Młodzież oczekuje jedynie kawałka podłogi, aby odpocząć dwie noce. Każdy uczestnik posiada śpiwór
więc nie potrzeba im udogodnień czy specjalnych warunków. Jako organizatorzy tego spotkania
spodziewamy się około 3 tysięcy osób dla których musimy znaleźć nocleg w Radymnie. Dlatego
już dziś prosimy o deklaracje przyjęcia konkretnej liczby młodzieży.
1. Dzisiaj początek Adwentu. Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski 2017/2018. Praca duszpasterska
w tym roku będzie skupiała się wokół hasła: „Duch, który umacnia miłość…".
2. Uwaga!!! W niedziele Adwentu tradycyjnie pierwsza Msza św. o godz. 6.00. Następne o godz. 10.00;
11.30 i 16.00. (Nie ma Mszy św. o godz. 8.00).
3. Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II. Podczas nabożeństwa o godz. 15.30 zmiany
tajemnic różańcowych. Zapraszamy wszystkich należących do Żywego Różańca.
4. We wszystkie dni Adwentu z wyjątkiem niedziel i uroczystości będzie sprawowana Msza św. o Matce
Bożej, zwana roratnią. RORATY o godz. 6.00. Zapraszamy.
5. We środę uroczystość odpustowa św. Mikołaja w Parafii św. Wawrzyńca.
6. W czwartek cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Pierwszy czwartek miesiąca. W piątek Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP. Nie obowiązuje post. U nas Msze święte: Roraty o godz. 6.00. Druga Msz św. o godz.
8.00 i wieczorna o godz. 17.00. Nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Siostry Faustyny.
7. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 8.
8. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów III i IV.
9. Za tydzień, w niedzielę dzień solidarności z Kościołami na Wschodzie, zbiórka do puszek
przeznaczona na pomoc tym Kościołom.
10. W zakrystii można nabyć Świece Caritas jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

11.

Przez cały okres Adwentu podczas Mszy św. o godz. 6.00 będziemy losować figurkę Jezusa do
domowej szopki. Prosimy, aby dzieci przygotowywały wycięte z papieru serca. Serce należy
pokolorować, ozdobić, napisać dobry uczynek spełniony w poprzednim dniu i podpisać. Serca
składamy do koszyka przed rozpoczęciem Mszy św. Ładnie wykonane serca zostaną zawieszone w
kościele na choince.

Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W sobotę 25 listopada: Barbara ZAJĄC; Katarzyna TANCER; Cecylia SZYNGIERA; Anna WEPSIĘĆ;
Genowefa WEPSIĘĆ; Dorota LEJA; Józefa KORZEŃ.
W sobotę 2 grudnia: Janina SANOCKA; Władysława SKRZYPEK; Halina BEDRONEK; Irena ROKITOWSKA;
Ludwika ŁOZA; Maria MAŁNOWICZ; Gizela DOMIN; Teresa SUCHODOLSKA; Justyna SUCHODOLSKA;
Czesława MICIAK; Stanisława PUK.

INTENCJE MSZY ŚW. 03/12 - 10/12/2017
03/12/2017 I Niedziela Adwentu
06:00

Za Parafian; 10:00 Za ++ KRYSTYNĘ, HENRYKA, WIESŁAWA i HENRYKA

11:30

Za rejon I i II; 16:00 Za + ALEKSANDRĘ w 2 rocznicę śmierci i + z RODZINY STYŚ

04/12/2017 Poniedziałek
06:00

1. Za + ADAMA i MARIĘ; 2. Za + BARBARĘ Nowak

17:00

1. Za + MIECZYSŁAWA w 10 rocznicę śmierci; 2. Za ++ ANTONIEGO i ZOFIĘ

05/12/2017 Wtorek
06:00

1. Dziękczynna za 50 lat małżeństwa MARII i MIECZYSŁAWA z prośbą o potrzebne łaski na
dalsze lata – (Przyjazny Dom); 2. Za ++ ANTONIEGO i EMILIĘ

17:00

1. O zdrowie i potrzebne łaski dla ks. JAKUBA – (Przyjazny Dom); 2. Za + FRANCISZKA
Magnowskiego i jego ++ RODZICÓW

06/12/2017 Środa
06:00

1. Za ++ KATARZYNĘ, MIKOŁAJA i ANDRZEJA; 2. Za + JÓZEFA JÓZEFĘ I RYSZARDĘ

17:00

1. O Boże błog. i opiekę MB w dorosłym życiu, w 18 urodziny ARKADIUSZA;
2. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona)

07/12/2017 Czwartek
06:00

1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla żyjących braci i o szczęście wieczne dla zmarłych
z róży Mieczysława Motyki; 2. Za + Witolda w 26 rocznicę śmierci

17:00

1. O Boże bł., pomyślność i zdrowie dla mieszkańców ul. Zielonej;
2. Za ++ JANA i MIECZYSŁAWA Łamasz

08/12/2017 Piątek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
06:00

1. Za + MARIĘ; 2. Za ++ KAZIMIERZA I ANNĘ; 08:00 Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona)

17:00

Za + ANDRZEJA w 22 rocznicę śmierci

09/12/2017 Sobota
06:00

1. O łaskę zdrowia; 2. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (żona)

17:00

1. Za ++ TOMASZA, ANIELĘ, MARIANA i za zmarłych z rodziny;
2. Za + MARIĘ jej + RODZEŃSTWO i + RODZICÓW

10/12/2017 II Niedziela Adwentu
06:00

Za Parafian;

10:00 O zdrowie i Boże błog. i opiekę Matki Najświętszej dla STANISŁAWY

11:30

Za rejon III i IV; 16:00 Za + STEFANA Marka


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

