W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 107 – 17 grudnia 2017 r. – III Niedziela Adwentu - Gaudete


Ewangelia na niedzielę (J 1, 6-8. 19-28)
Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł
on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli
przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć
o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego
z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał,
a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali
go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?»
Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas
wysłali? Co mówisz sam o sobie?» Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę
Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać,
mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem,
ani prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego
wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka
u Jego sandała». Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

Rozważanie:

Jan Chrzciciel przyszedł, aby świadczyć o Światłości, która wypełniła
ziemię z chwilą narodzenia Jezusa Chrystusa. Jan jest świadkiem.
Jego misja wymaga rezygnacji i trudu. Jan trudził się, aby zgromadzić
uczniów, a Jezus zebrał plon na "jego polu". Jednak Jan nie widzi w Nim
konkurenta, który pozbawia go sławy, popularności, osiągnięć.
Przeciwnie, sam wskazuje uczniom Jezusa. Cieszy się, że Jezus będzie
wzrastał, a on zejdzie z centrum, na bok. Jan zna swoje miejsce i swoją
życiową rolę. Dlatego nazwie siebie głosem. Jan wskazuje Jezusa jako
Mesjasza, ale również zginie z Jego powodu. Śmierć Jana
jest dopełnieniem jego świadectwa. Przyszedł, by się "umniejszać, aby Jezus mógł wzrastać". Z chwilą
śmierci umniejszył się ostatecznie. Nasze życie, jako uczniów Jezusa ma być również świadectwem.
Miejmy nadzieję, że ominie nas śmierć męczeńska, ale powinniśmy nieustannie "obumierać" własnemu
egoizmowi i zatapiać się w Chrystusa. Prawdziwy świadek nie przeszkadza, nie zasłania Jezusa,
nie skupia uwagi na sobie, ale pozostawia miejsce dla Jezusa. Pozostawia również przestrzeń wolności
dla innych. Jakim świadkiem Jezusa jestem dziś? Czy nie skupiam uwagę wszystkich na sobie? Czy wiem
kiedy odejść? Jakie przeszkody muszę usuwać, by Jezus mógł "we mnie wzrastać"? (ks. Stanisław Biel SJ)



W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w czwartek – św. Piotra Kanizjusza, kapłana i doktora Kościoła. W środę, piątek i sobotę przypadają
Kwartalne Dni Modlitw w intencji rodzin.
Czytania mszalne:
Niedziela (17.12): Iz 61,1-2a.10-11 Ps: Łk 1 1Tes 5,16-24 J 1,6-8.19-28; poniedziałek (18.12): Jr 23,5-8
Ps 72 Mt 1,18 24; wtorek (19.12): Sdz 13,2-7.24-25a Ps 71 Łk 1,5 25; środa (20.12): Iż 7,10-14 Ps-24
Łk 1,26-38; czwartek (21.12): Pnp 2,8-14 Ps 33 Łk 1,39-45; piątek (22.12): 1Sm 1,24-28 Ps: 1Sm 2
Łk 1,46-56; sobota (23.12): Ml 3,1-4.23-24 Ps 25 Łk 1,57-66.



CHWILA ODDECHU BEZ POŚPIECHU
czyli o tym, co przed Świętami Bożego Narodzenia jest dla nas najważniejsze
Już niedługo zaczynają się Święta Bożego Narodzenia. W tym czasie mamy tyle spraw na głowie.
Wszystkie zaliczamy do tych najważniejszych i najpilniejszych. Należałoby się zastanowić CO tak
naprawdę ważne jest do przygotowania przed Świętami Bożego Narodzenia. Przytaczamy dziś krótkie,
ale wydaje się bardzo wymowne opowiadanie.

„Kiedy zaczyna się grudzień, zawsze mam wspaniałe plany. Chcę upiec kilka rodzajów ciasteczek
na święta, pomysłowo udekorować dom i czerpać z nadchodzących świąt tyle radości, ile to możliwe.
Właśnie na początku grudnia, któregoś poranka, gdy wyjęłam z lodówki masło na ciasteczka i zarobiłam
drożdże zadzwonił telefon. Dzwoniła moja owdowiała niedawno przyjaciółka. Minęła godzina. Masło
się stopiło, zaczyn uciekł z miski, a minuty wciąż płynęły… Rozmawiałyśmy długo i kiedy obiecałam,
że się spotkamy, wyczułam, że jej nastrój się poprawił. Jakiś głos, gdzieś w środku, przypomniał mi:
„Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim czas dawania”.
Następnego dnia wracałam samochodem z pracy do domu. Na drodze były korki wiedziałam,
że się spóźnię. Byłam tak wściekła, że dopiero w ostatniej chwili zauważyłam starszego mężczyznę, który
stał niepewnie na skraju chodnika. Zahamowałam i gestem dłoni zachęciłam go, by przeszedł bezpiecznie
na drugą stronę ulicy. „Nie trzeba się spieszyć – znajdź czas na dobry uczynek”.
Gdy zabierałam się z pośpiechem do mycia okien, w których chciałam umieścić świąteczne dekoracje,
pojawiła się moja sąsiadka, starsza kobieta. Widać było, że nie wie, co z sobą zrobić. - Kiedy syn i synowa
są cały dzień w pracy – zaczęła - nawet nie mam do kogo otworzyć ust. Z pewnym ociąganiem odłożyłam
płyn do mycia szyb i ręcznik. - A może by pani napiła się ze mną herbaty? - zapytałam. „Dar z własnego
czasu to najwspanialszy dar” - odezwał się głos.
Uzbrojona w długą listę zakupów, wybrałam się na przedświąteczne sprawunki. Zlana potem,
przepychając się przez kłębiące się w środku tłumy, wydostałam się wreszcie na zewnątrz, zwycięska
i dumna z siebie. Przed sklepem stali wolontariusze i schowawszy głowy w ramionach przed
dokuczliwym śniegiem, dzwoniąc dzwoneczkami, prosili o datki. Czułam, że i ja powinnam wrzucić
do ich skarbonki ostatni banknot, jaki mi został. - Dziękujemy Pani! Wesołych Świąt! „Widzę, że uczysz
się także poświęcenia dla innych” - odezwał się ten sam głos.
Dwa dni przed świętami nasza choinka leżała w kącie salonu, wciąż nie ubrana. – No nie, powinniśmy
byli kupić nowy stojak! - jęknął mój mąż. - Choinka jest w tym roku większa i ten może jej nie utrzymać.
W przedświątecznym pośpiechu niemal zapomniałam o mężu. Przyjrzałam się jego zmęczonym oczom
i zmierzwionym włosom. Wyciągnęłam ku niemu dłoń i pogładziłam go po policzku. – Pomogę ci przy
choince - stwierdziłam. „Widzę, że nie zapomniałaś o miłości” powiedział wewnętrzny głos.
W Święta zjawiły się nasze dzieci i dom wypełniły śmiechy, gwar rozmów, muzyka. Nikt nie zauważył
smug na szybach ani krzywo wiszących w oknach dekoracji. Nikt nie zwrócił uwagi na to, że z jednej
strony drzewka brakuje gałęzi. Nikt się nie przejmował tym, że obiad był przyrządzony na chybcika,
ani tym, że jeżeli chodzi o pierniczki, to nie było w czym wybierać.
Ale kiedy wszyscy razem, wstaliśmy, wzięliśmy się za ręce i zaczęliśmy śpiewać kolędy - wtedy moje
serce wypełniło poczucie zadowolenia i wewnętrznej satysfakcji i nie miało to nic wspólnego
z ciasteczkami, wypucowanymi oknami czy fantazyjnie zapakowanymi prezentami. A cichy wewnętrzny
głos powiedział „BRAWO!” Oto w ubogiej stajence… ma narodzić się nasz Zbawiciel. Ten który przyszedł
na świat aby nas zbawić. Dlatego szczególnie w tym okresie świątecznym, my też dajmy coś z siebie…
Bogu i ludziom. Nasze serce… (DE na podst. naszkościół.info).



5 rzeczy, które trzeba zrobić przed spowiedzią – ks. Dariusz Piórkowski SJ
1. Sednem spowiedzi nie są grzechy. Katechizm Kościoła Katolickiego przypomina, że "droga
nawrócenia i pokuty została wspaniale ukazana przez Jezusa w przypowieści o synu marnotrawnym,
w której centralne miejsce zajmuje "miłosierny ojciec" (Łk 15, 11-24) (KKK, 1439). Także podczas
spowiedzi w centrum pozostaje Ojciec, a nie nasze grzechy, opory i uczucia, które się w nas rodzą,
czy nawet taki czy inny spowiednik. Spróbujmy więc popatrzeć na przygotowanie do spowiedzi
i przeżycie samego sakramentu pojednania przez pryzmat tej przepięknej przypowieści.
2. Czasem pragnienie spowiedzi rodzi się niespodziewanie. Początkiem nawrócenia syna było
to, że się zastanowił, dosłownie "doszedł do swoich zmysłów", gdy dokuczyła mu bieda i śmierć zajrzała
mu w oczy. I wtedy przypomniał sobie o ojcu w domu. I o chlebie, na który można będzie tam
zapracować. Na dnie jego duszy pozostał jednak pozytywny obraz Ojca. Jaki z tego wniosek? Nie zawsze
pierwsza pobudka do spowiedzi od razu jest szczytna i doskonała. Czasem po prostu możemy się źle czuć
duchowo, pełni smutku, niepokoju, różnych braków i głodów, wyrzutów sumienia. Dostrzegamy
w swoim życiu nieład i jego skutki. I decydujemy się, właśnie z tego powodu, a nie ze względu na Boga,
aby pójść do spowiedzi. Często w taki sposób Bóg pragnie nas przyciągnąć, przebudzić, dać impuls
do zawrócenia z drogi, która czyni nas nieszczęśliwymi.
3. Miłość Ojca jest najważniejsza. Syn przygotowując się do spotkania z ojcem nie wyuczył
się na pamięć całej litanii grzechów, które popełnił, by mu je wystrzelić jak z procy. Skoncentrował się
bardziej na wyrażeniu ojcu żalu i prośbie o przebaczenie niż na dokładnym wyliczeniu wszystkich

grzechów. Zanim więc przystąpię do rachunku sumienia, najpierw powinienem sobie uświadomić,
że idę do Ojca, który mnie zna, kocha i wie wszystko o moich grzechach, ich przyczynach i korzeniach.
Ale to nie jest wiedza oskarżycielska czy potępiająca, lecz pełna współczucia, czasem, owszem, także
przeszyta gniewem, bo Bóg jest święty. Nie spowiadam się jednak wyłącznie z przekroczenia kodeksu,
przepisów i nakazów, lecz zwracam się do Osoby, której sprawiłem ból. Wyznaje Mu wszystkie grzechy,
by mi je przebaczył.
4. Nie idź do spowiedzi "na szybko". Dobrze jest więc się zatrzymać i pomyśleć najpierw przez
chwilę, przed kim stanę, zanim zabiorę się do rachunku sumienia. Wydaje się, że tego kroku brakuje
osobom, które wpadają do kościoła na spowiedź z rozpędu, bez należytego przygotowania. Spowiednicy
wiedzą niemalże na wstępie, czy ktoś poświęcił chociaż chwilę czasu na przygotowanie czy nie. W biegu
włącza się schemat, który człowiek zna - szybko przypomina sobie to, co zawsze wypowiada na
spowiedzi, bo "coś" trzeba powiedzieć, chociaż tych grzechów mógł nie popełnić. Taka mechaniczność
spowiedzi wynika z niepoważnego traktowania zarówno Boga jak i sakramentu oraz spowiednika.
5. Prawdziwy żal nie prowadzi do pogardzania sobą. Jeśli chodzi o żal, to tylko pierwsza połowa
wyznania syna jest prawdziwa: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Niebu i względem ciebie" (Łk 15, 21).
Jest to pokorne uznanie swojego grzechu i żal - owoc działania Ducha Świętego, który przekonuje
człowieka o winie, by go wyzwolić. Druga połowa wyznania: "Już nie jestem godzien nazywać się twoim
synem, uczyń mnie jednym z twoich najemników" (Łk 15, 18-19) jest gorzkim owocem samego grzechu
i nie wyraża pełnej prawdy, chociaż syn tak właśnie się czuje. Ale uczucie to jeszcze nie cały człowiek.
To nie jest żal, lecz fałszywe przekonanie, że człowiek stał się niewolnikiem, sługą, niczym. Gdy syn,
wróciwszy do ojca, chce wypowiedzieć te słowa, ojciec mu przerywa w momencie, gdy syn chciał
poprosić o przyjęcie go do pracy jako najemnika. W ten sposób ojciec pokazuje, że jest dokładnie
na odwrót. Syn w sercu ojca nigdy nie przestał być synem, lecz się zagubił: z dala od domu, od swoich,
od swojej religii, kultury. Podobnie jak Izrael przebył długą drogę przez pustynię z niewoli egipskiej
do Ziemi Obiecanej, tak syn wrócił z "dalekich krajów" do domu ojca. Trzeba więc uważać, by nie pomylić
poniżania siebie i pogardy z prawdziwym żalem, którego inicjatorem jest Duch Święty. A Duch Święty
nigdy człowieka nie poniża, lecz próbuje go podnieść, przywrócić mu poczucie godności, które grzech
w nim zniszczył.


W trwającym Adwencie Bóg powołał do siebie naszych Parafian:
Weronikę CHOMIK, Józefę DUCZEMIŃSKĄ, Józefa SŁAWIŃSKIEGO
i Ludwika ANDREASIKA. Zmarłych: Weronikę, Józefę, Józefa
i Ludwika polecamy modlitwie parafian. Przychodzący i oczekiwany
Panie daj im wieczne życie w pełnym szczęściu oglądania Ciebie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – III NIEDZIELA ADWENTU
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

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). Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów V i VI.
Od tej niedzieli do przyszłej przygotowujemy się bezpośrednio do Uroczystości Bożego Narodzenia.
Dzisiaj w naszym kościele o godz. 18.00 Adoracja Krzyża Spotkania Młodych Archidiecezji
Przemyskiej. Zapraszamy młodzież i wszystkich parafian.
W tym tygodniu przypadają Kwartalne Dni Modlitw, prośmy Boga i módlmy się w intencji rodzin.
W czwartek cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo
przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II. Podczas adoracji modlimy się o dobrą spowiedź
adwentową dla naszej parafii.
W piątek nabożeństwo do miłosierdzia Bożego i przez wstawiennictwo św. S. Faustyny.

W sobotę Spowiedź przed Bożym Narodzeniem w naszej parafii.
Spowiedź do południa od godz. 9.00 do 12.00 i po południu od godz. 15.00
do 18.00. Przerwa w spowiedzi podczas Mszy św. o godz. 17.00.
W sobotę przypada rocznica święceń biskupich, a w niedzielę dzień imienin ks. Abpa Metropolity
Adama Szala. Prosimy o modlitwę w jego intencji.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana w intencji rejonów VII i VIII.
W przyszłą niedzielę Wigilia Bożego Narodzenia. Prosimy, by dzieci przyniosły na Mszę św. o godz.
6.00 figurki Pana Jezusa do poświęcenia a później umieszczą je w domowej szopce. Nie będzie
Mszy św. o godz. 16.00. Niedziela jest dniem oczekiwania na uroczystość Narodzenia
Pańskiego. Wieczorem zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy. Prosimy rozpocząć wieczerzę

10.
11.
12.

13.
14.

modlitwą, odczytaniem Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, śpiewem kolęd (propozycja obrzędu
Wigilii z załączonymi modlitwami i życzeniami znajduje się w kopercie z dostarczonymi do
Waszych mieszkań opłatkami).
Prosimy, by nie profanować tego świętego dnia podawaniem alkoholu.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 18.30
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 10.
W zakrystii można jeszcze nabyć Świece Caritas jako Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.
Dziękujemy Rejonowym za trudną posługę odwiedzenia parafian, przekazania życzeń i opłatków
wigilijnych oraz proszenia o otwarcie mieszkań dla młodzieży. Dziękujemy, tym parafianom, którzy
zadeklarowali się przyjąć młodzież podczas Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej.
Dziękujemy im za otwarte serce i pewien trud związany z otwarciem swych domów.
Gdyby ktoś potrzebował jeszcze opłatków, bo nie było go w domu podczas odwiedzin rejonowych,
może je otrzymać w zakrystii.
W imieniu parafii serdecznie dziękujemy P. Andrzejowi Łozińskiemu za wiele godzin
bezinteresownej pracy przy instalacjach elektrycznych w budynku i w naszym kościele.

INTENCJE MSZY ŚW. 17/12 - 24/12/2017

17/12/2017 III Niedziela Adwentu
06:00

Za Parafian; 10:00 Za + STEFANA Walec – (córka Wiesława z mężem)

11:30

Za rejon V i VI; 16:00 Za ++ MELANIĘ i WALERIANA

18/12/2017 Poniedziałek
06:00

1. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (siostra Halina); 2. Za + STEFANA Walec – (wnuczka Joanny

17:00

z rodziną); 3. Za + JÓZEFĘ Czekierda – (sąsiedzi)
Za + LEONA Szyngierę w 6 rocznicę śmierci

19/12/2017 Wtorek
06:00

1. Za + ZBIGNIEWA Franusa – (siostra Halina); 2. Za + STEFANA Walec – (córka Elżbieta
z rodziną); 3. Za + JÓZEFĘ Czekierda – (wnuczka Dorota z rodziną)

17:00

Za + JERZEGO Głuś i za ++ MARIĘ i FRANCISZKA Rożak

20/12/2017 Środa
06:00

1. O Boże bł. i pomyślność dla mieszkańców ul. Dolnej; 2. Za + MIECZYSŁAWA;
3. Za + STEFANA Walec – (córka Elżbieta z rodziną)

17:00

Dziękczynna w 30 rocz. ślubu z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

21/12/2017 Czwartek
06:00

1. Za + STANISŁAWA Znojko; 2. Za + STANISŁAWĘ Jurysta w 5 rocz. śmierci;
3. Za + STEFANA Walec - (wnuk Hubert z żoną)

17:00

Za ++ EUGENIĘ i ROMANA Stopa

22/12/2017 Piątek
06:00

1. Za + WŁADYSŁAWA w 7 rocznicę śmierci; 2. Za + JANUSZA Pilsaka; 3. Za ++ MARIĘ i JANA

17:00

Za + KAZIMIERZA Burbeło

23/12/2017 Sobota

DZIEŃ SPOWIEDZI ADWENTOWEJ W NASZEJ PARAFII

06:00

1. Za ++ WIKTORIĘ i WOJCIECHA; 2. Za + MICHAŁA w 26 rocz. śmierci; 3. Za + STEFANA
Walec - (syn Edward z rodziną)

17:00

Za + HELENĘ Warzocha w 3 rocznicę śmierci

24/12/2017 IV Niedziela Adwentu - WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
06:00

Za Parafian; 10:00 1. Za + ADAMA Muszaka; 2. Za ++ rodziców JÓZEFĘ I STANISŁAWA

11:30

Za rejon VII i VIII;

UWAGA!!!! Nie ma Mszy św. wieczornej


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

