W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 110 – 7 stycznia 2018 r. – Święto Chrztu Pańskiego


Ewangelia na niedzielę (Mk 1, 7-11)
Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem
godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów.
Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest
w Jordanie. W chwili, gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo
i Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos:
«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».

Rozważanie:

Opowieść Ewangelisty Marka jest zdecydowania bardziej lakoniczna nie tylko od sceny przedstawionej przez
Mateusza, ale nawet Łukasza. Nie ma mowy o dylematach Jana, o modlitwie Jezusa. Jezus po prostu
przychodzi i przyjmuje chrzest. W ten sposób Marek koncentruje się na tym, co w tej scenie chyba
najważniejsze: na znaku otwartego nieba, na Duchu zstępującym na Jezusa i na głosie z nieba. Znamienne,
że widzi to sam Jezus, niekoniecznie świadkowie wydarzenia. Czy świadkowie słyszeli głos? Tego na
podstawie relacji Marka też nie można jednoznacznie rozstrzygnąć. W Ewangelii Jana będzie potem
wyjaśnienie, że widział to wszystko też Jan Chrzciciel, ale tu tego nie ma. Myśląc o tej scenie należałoby więc
raczej widzieć w niej znak dla samego Jezusa, niekoniecznie tak oczywisty dla świadków tamtego
wydarzenia. Co to znaczy w praktyce? Po pierwsze to zaskakująca wskazówka, że Jezus do swojej misji
dojrzewał. Wskazuje na to także scena bezpośrednio po tej następująca: Jezus idzie na pustynię. Nie wiadomo
dokładnie po co, ale chyba chce coś przemyśleć, do czegoś się przygotować. Po drugie myśląc o tej scenie
nie ma co koncentrować się na kwestii niewiary tych, którzy znaki widzieli i słyszeli. Bo mogli nie widzieć
i nie słyszeć. Nie o niewiarę ludzi w tej scenie chodzi. Scena ta jednak jest ważna dla czytelnika Ewangelii.
On już wie, co się wtedy zdarzyło, bo Ewangelista mu o tym opowiada i przypomina też świadectwo Jana
Chrzciciela. Czytelnik wiedząc co wydarzyło się nad Jordanem, a potem czytając dalszy ciąg Ewangelii może
zdecydować: uwierzyć czy nie. Jezus był zapowiadanym Sługą-Synem Boga, czy też nie. Warto w tym miejscu
przypomnieć, że Ewangelia Marka, według tradycji pisana do pogan nie za bardzo obeznanych z religią
Izraela, bywa też nazywana Ewangelią katechumena. Czyli tego, który przygotowuje się do chrztu. Bóg
poświadczył misję Jezusa, a ty możesz wierzyć albo nie – zdaje się mówić w tym miejscu autor Ewangelii.
Czytaj dalej, opowiem ci resztę, ale wybór należy do Ciebie. (wiara.pl)


W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w sobotę – wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła.

Czytania mszalne:

Niedziela (07.01): Iz 55, 1-11 Ps: Iz 12 1J 5, 1-9 Mk 1,7-11; poniedziałek (08.01): 1Sm 1,1-8 Ps 116B
Mk 1,14-20; wtorek (09.01): 1Sm 1,9-20 Ps: 1Sm 2 Mk 1,21-28; środa (10.01): 1Sm 3,1-10.19-20 Ps 40
Mk 1,29-39; czwartek (11.01): 1Sm 4,1-11 Ps 44 Mk 1,40-45; piątek (12.01): 1Sm 8,4-7.10-22a Ps 89
Mk 2,1-12; sobota (13.01): 1Sm 9,1-4.17-19;10,1 Ps 21 Mk 2,13-17.



Uroczyste ogłoszenie daty świąt ruchomych
Z Uroczystością Epifanii – Objawienia Pańskiego związany jest zwyczaj ogłaszania daty Wielkanocy i innych
świąt ruchomych w roku liturgicznym. Tradycja ta pochodzi z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy
to w Kościele trwały spory teologiczne dotyczące daty świętowania Wielkanocy. Wobec trudności
związanych z jednoznacznym obliczeniem dnia Świąt Paschalnych, już w III w. poszczególni biskupi zaczęli
przesyłać sobie tzw. listy wielkanocne, w których podawali oni datę rozpoczęcia Wielkiego Postu oraz
świętowania Paschy i Pięćdziesiątnicy Paschalnej. Dzięki temu Wielkanoc była obchodzona w całym Kościele
w tym samym dniu. Z biegiem czasu ogłaszanie daty Wielkanocy nabrało charakteru liturgicznego.

NAJWAŻNIEJSZE DATY W ROKU LITURGICZNYM 2017/18

14 LUTEGO przypada Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu;
14 – 18 LUTEGO REKOLECJE WIELKOPOSTNE w naszej parafii;
23 – 25 MARCA w naszym mieście odbędzie się Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej;
1 KWIETNIA z radością będziemy celebrować Paschę naszego Pana Jezusa Chrystusa;
13 MAJA będzie Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa;
20 MAJA dzień Zesłania Ducha Świętego;
31 MAJA uroczysty obchód Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej;
2 GRUDNIA będzie Pierwsza Niedziela Adwentu naszego Pana Jezusa Chrystusa. (D.E.)

Patronowie roku 2018
W pierwszą niedzielą Adwentu, 3 grudnia, rozpoczęliśmy nowy rok kościelny. Rok ten z racji programów
i patronów, skieruje naszą uwagę szczególnie na Ducha Świętego, św. Stanisława Kostkę i abp. Ignacego
Tokarczuka. Obok inicjatyw kościelnych warto uwzględnić decyzję władz państwowych. Posłowie
Rzeczpospolitej zdecydowali, że rok 2018 będzie przebiegał pod patronatem abpa Ignacego Tokarczuka,
Ireny Sendlerowej i Zbigniewa Herberta.
Duch Święty i miłość. Z początkiem Adwentu wszedł w życie nowy program duszpasterski dla Kościoła
katolickiego w Polsce pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. Po cyklu poświęconym tematyce chrztu
biskupi zdecydowali, aby w kolejnych dwóch latach rozwinąć tematykę sakramentu bierzmowania.
Niezależnie od wieku bardzo potrzebujemy świadomej pobożności ukierunkowanej na Ducha Świętego.
To Duch Święty jest tym, kto otwiera człowieka na miłość. Z jednej strony pozwala doświadczać, że jesteśmy
przez Boga akceptowani i kochani, a z drugiej poszerza nasze serca, uzdalniając do obdarowywania miłością
bliźnich.
Św. Stanisław Kostka i wierność. Biskupi zdecydowali, że patronem nowego roku liturgicznego będzie św.
Stanisław Kostka. Wybór Stanisława Kostki motywowany jest przypadającą 450. rocznicą śmierci jezuity
z Rostkowa (zmarł 15 sierpnia 1568 r.). Patron młodzieży dobrze koresponduje z synodem biskupów
na temat „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”, który odbędzie się w październiku 2018 r.
w Watykanie. Kościół powszechny wiążę z tym synodem wiele nadziei. Jest to też czas, kiedy tysiące młodych
ludzi będzie się przygotowywać do Światowych Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 r.
Życie św. Stanisława Kostki, choć odległe czasowo, może inspirować współczesną młodzież.
Święty wskazuje, jak być wiernym powołaniu wobec wielu przeciwności.
Abp Ignacy Tokarczuk i wolność. W 2018 r. przypada 100. rocznica urodzin metropolity przemyskiego
abp. Ignacego Tokarczuka - nieustępliwego obrońcy praw wiernych Kościoła i jednego z duchowych
przywódców pokojowych zmagań narodu polskiego o niepodległość Ojczyzny. "W latach 70. XX wieku
kuria biskupia w Przemyślu była miejscem spotkań opozycji demokratycznej i niepodległościowej,
w tym szczególnie niezależnego ruchu chłopskiego. W latach stanu wojennego pomagała rodzinom
internowanych i była enklawą niepodległej Polski, kultury niezależnej oraz ośrodkiem wsparcia Polaków
zaangażowanych w działalność antykomunistyczną" - podkreślono w uchwale ustanawiającej
Rok Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. (D.E.)



O Chrzcie Świętym słów kilka
Każdy człowiek rodzi się w stanie grzechu pierworodnego, pozbawiony łaski Bożej. To skutek grzechu,
popełnionego przez pierwszych rodziców: "Przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech
śmierć i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli" (Rz 5,12). Jezus
Chrystus złożył za nas ofiarę ze swego życia, aby nas wyzwolić od grzechu (Rz 5,8). Dzięki krzyżowej ofierze
Jezusa każdy człowiek może uzyskać przebaczenie grzechów (1J 2,2) i życie wieczne (1J 4,9). Z krzyża
Chrystusa wypływają wszelkie łaski, jakich Bóg udziela ludziom. Chrzest włącza człowieka do Ciała
Chrystusa, którym jest Kościół Święty (1Kor 12,13). Chrzest jest "powtórnym narodzeniem" do życia w łasce
Bożej (J 3,7). Bez chrztu nie można oczekiwać zbawienia (J 3,5). Przez chrzest Bóg odpuszcza nam grzechy
(Dz 2,38). Stajemy się wówczas uczestnikami Bożej natury: "Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni,
przyoblekliście się w Chrystusa" (Gal 3,27). Chrzest jest sakramentem ustanowionym przez Jezusa (Mt 28,19).
Do jego przyjęcia potrzebna jest jednak wiara w Jezusa (Mk 16,16). Dlatego niektóre wspólnoty
protestanckie kwestionują chrzest niemowląt praktykowany w Kościele katolickim. Twierdzą oni, że chrzest
niemowląt jest niebiblijny i nieważny. Czy tak jednak jest rzeczywiście? Czy Pismo Święte upoważnia
do wysnucia takich wniosków?
W Nowym Testamencie wiele razy czytamy o chrzcie, jakiego udzielali uczniowie Jezusa
(Dz 2,41; Dz 18,8). Chrzcili oni dorosłych ludzi. Wynikało to z faktu, że chrześcijaństwo stawiało wówczas

dopiero pierwsze kroki, a nauka apostołów kierowana była do tych, którzy mogli stanowić sami o sobie
w podejmowaniu decyzji co do swego wyznania. Chrzest małych dzieci mógł się rozwinąć dopiero w drugim
pokoleniu chrześcijan. Ale już w czasach apostolskich stosowano chrzest całych domów. Tak właśnie wraz
z całym domem została ochrzczona Lidia (Dz 16,15), czy strażnik więzienia w Filippi (Dz 16,33). Podobnie
św. Paweł ochrzcił cały dom Stefanasa (1Kor 1,16). Wyrażenie „cały dom” oznacza wszystkich domowników:
całą rodzinę i służbę, także małe dzieci i niemowlęta. Powyższe teksty nie są stuprocentowym dowodem
na chrzest niemowląt, ale sugerują taką możliwość. Zwłaszcza, że sam Jezus powiedział: "Pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie i nie zabraniajcie im" (Łk 18,16). Powyższa wypowiedź Jezusa odnosi się do niemowląt
przynoszonych do Niego, aby włożył na nie ręce (Łk 18,15). Określenie "niemowlęta" jest tu dosłownym
tłumaczeniem greckiego terminu „brefos”. O tych właśnie niemowlętach Jezus następnie powiedział:
"Do takich należy Królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak
dziecko, ten nie wejdzie do niego" (Łk 18,16-17). Jezus zatem wyraźnie stwierdza, że nasza wiara musi być
taka, jak wiara tych dzieci. Tak więc z wypowiedzi samego Jezusa wynika, że małe dzieci mogą mieć same
wiarę wystarczającą, aby "wejść do Królestwa Bożego", do którego bramą jest chrzest. Praktyka chrztu
niemowląt ma jeszcze jedną podstawę biblijną. Wiadomo, że przy chrzcie niemowląt wiarę wyznają za nie
ich rodzice. Mają oni obowiązek wraz z rodzicami chrzestnymi wychować po chrześcijańsku swe dzieci.
Ta praktyka „wiary zastępczej” ma bardzo mocne podstawy biblijne. Z Pisma Świętego dowiadujemy się,
że Jezus dokonywał cudów i odpuszczał grzechy ludziom ze względu na wiarę innych ludzi. Tak zatem sługa
setnika został uzdrowiony ze względu na wiarę setnika (Mt 8, 5-13), córka niewiasty kananejskiej - dla wiary
matki (Mt 15, 21-28). Podobnie Jezus odpuścił też grzechy paralitykowi ze względu na okazaną przez ludzi
wiarę, którzy go przynieśli (Mt 9, 2). A przecież odpuszczenie grzechów należy do istoty chrztu (Dz 2, 38).
Widzimy więc, że dla Jezusa czynienie cudów i odpuszczanie grzechów jednym ludziom dla wiary innych,
było praktyką zupełnie normalną. Kościół katolicki ściśle zatem trzyma się nauki Chrystusa, udzielając chrztu
niemowlętom. Rodzice chrzczonych dzieci wyznają w ich zastępstwie wiarę i w ten sposób ich dzieci zostają
oczyszczone z grzechu pierworodnego przez Jezusa Chrystusa. Tę naukę o "wierze zastępczej" dobrze
rozumiały pierwsze pokolenia chrześcijan, o czym świadczy cała Tradycja. Chrzest niemowląt towarzyszy
chrześcijaństwu od samych jego początków. W II w. biskup Lyonu, św. Ireneusz, nawiązują do chrztu
niemowląt pisał: "Chrystus przyszedł przez siebie samego wszystkich zbawić, wszyscy powiadam, przez
niego odradzają się Bogu: dzieci i niemowlęta, pacholęta, młodzieńcy i starsi" (Przeciw herezjom, ks.IV, 22,4).
O chrzcie niemowląt świadczy też Tertulian w swoim dziele "O chrzcie" napisanym ok.205-206 roku.
Podobnie i inni Ojcowie Kościoła z III w. potwierdzają stosowanie tej praktyki. Praktyka chrztu niemowląt
ma więc potwierdzenie zarówno w Piśmie Świętym jak i w Tradycji. Z powyższych względów praktyka
ta jest stosowana nie tylko przez Kościół Rzymskokatolicki, ale przez szereg innych wyznać chrześcijańskich.
(Grzegorz Kulik "EFFATHA Otwórz się!", 1992 r., Nr 14)


Przez sakrament Chrztu św. w Święto Chrztu Pańskiego, 7 stycznia br. włączona została
do wspólnoty Kościoła i obdarzona przez dobrego Boga łaską wiary Emilia PROKUSKA.
Modlimy się dla tego dziecka o wierność Jezusowi, a dla Rodziców i Chrzestnych
o wypełnienie przyrzeczeń składanych przy Chrzcie świętym.
Według obrządku rzymskokatolickiego mają zamiar zawrzeć sakrament małżeństwa:
Klaudia Magdalena TROJNAR i Mateusz LEWICKI oraz Paulina ORZECHOWSKA i Paweł
Tomasz BYLEBYŁ. Narzeczonych polecamy modlitwie parafian, a jeśli ktoś zna przeszkody
istniejące między tymi osobami zobowiązany jest w sumieniu zawiadomić o tym urząd parafialny.

                         

Serdecznie dziękujemy Parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła.
W piątek 5 stycznia: Irena LECYK, Małgorzata BŁONAROWICZ, Anna SEBASTIANKA, Renata JURKIEWICZ,
Teresa WSZOŁEK, Agnieszka DYL, Bogumiła PACŁAWSKA, Józefa KRZYWORĄCZKA, Maria DUCZYMIŃSKA,
Józefa BEMBENEK, Helena CZARNA, Artur SZPUNAR, Wanda USZAKIEWICZ, Izabela JURCZYŃSKA,
Daniel SŁYSZ, Alina ŚWIECARZ.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

1.

2.

Wraz z dzisiejszą niedzielą kończymy w liturgii Okres Bożego Narodzenia, chociaż kolędy śpiewamy
tradycyjnie do 2 lutego. Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II. Zmiany tajemnic
różańcowych na nabożeństwie o godz. 15.30.
Zapraszamy parafian na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15.00, na
nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, a w piątek na nabożeństwo przez
wstawiennictwo św. Faustyny.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

W sobotę, 13 stycznia nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy całą parafię do wspólnej modlitwy.
W następną niedzielę, 14 stycznia będziemy gościć w naszej parafii Siostry Serafitki, które podczas
Mszy św. opowiedzą o drodze powołania zakonnego. Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów III i IV.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 12. mieszkania od 26 do 50.
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców zaprasza na adoracyjne spotkanie przy żłóbku pod hasłem:
Tajemnica Świąt Bożego Narodzenia - wieczór poezji i kolęd. Spotkanie odbędzie się 10 stycznia
(w środę) po Mszy św. wieczornej.
Parafialny Chór i orkiestra Sursum corda oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego zapraszają
wszystkich parafian na wieczór kolęd, który odbędzie się 14 stycznia (niedziela) po Mszy św.
o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy.
Wizyta duszpasterska w tym tygodniu od godz. 15.30. W sobotę od godz. 8.30.
W poniedziałek 8 stycznia (rejon 5): 1. ksiądz os. Jagiełły blok nr 1; 2. ksiądz os. Jagiełły blok nr 2.
We wtorek 9 stycznia (rejon 5): 1. ksiądz os. Jagiełły blok nr 3; 2. ksiądz os. Jagiełły blok nr 4.
We środę 10 stycznia (rejon 5): 1. ksiądz os. Jagiełły blok nr 5; 2. ksiądz os. Jagiełły blok nr 6.
W czwartek 11 stycznia (rejon 5): 1. ksiądz os. Jagiełły blok nr 7; 2. ksiądz os. Jagiełły blok nr 8.
W piątek 12 stycznia (rejon 6): 1. ksiądz os. Jagiełły blok nr 9; 2. ksiądz os. Jagiełły blok nr 10.
W sobotę 13 stycznia (rejon 6): 1. ksiądz os. Jagiełły blok nr 11; 2. ksiądz os. Jagiełły blok nr 12
klatka 1 i 2.
Szczegółowy plan odwiedzin księży jest także umieszczony na stronie internetowej.

INTENCJE MSZY ŚW. 07/12/2017 - 14/01/2018
07/01/2018 Niedziela Chrztu Pańskiego
08:00

Za parafian; 10:00 Gregorianka za MARIĘ Jarosz; 11:30 Za rejon I i II.

16:00

Za + JÓZEFA Suchodolskiego - (Przyjazny Dom)

08/01/2018 Poniedziałek
06:30

1. Gregorianka za MARIĘ Jarosz; 2. Za + FRYDERYKA Andruszczyszyn – (emeryci);
3. Za + HELENĘ Kokot – (koleżanki). 17:00 Za ++ ADAMA, KATARZYNĘ i MICHAŁA Burbeło

09/01/2018 Wtorek
06:30

1. Gregorianka za MARIĘ Jarosz; 2. Za + STANISŁAWĘ Sabatowską; 3. Za + EUGENIUSZA
Małkowskiego w 10 rocznicę śmierci i ++ z Jego rodziny. 17:00 Za + HELENĘ Kokot – (Jacek)

10/01/2018 Środa
06:30

1. Gregorianka za MARIĘ Jarosz; 2. Za + STANISŁAWĘ Sabatowską – (z róży);
3. Za ++ HELENĘ i WŁADYSŁAWA Walczak. 17:00 Za + HENRYKA

11/01/2018 Czwartek
06:30

1. Gregorianka za MARIĘ Jarosz; 2. Za + HELENĘ Kokot – (bratowa); 3. Za + STANISŁAWĘ
Sabatowską - (Wróblewska). 17:00 O Boże błog. i opiekę MB dla HELENY w 90 r. urodzin.

12/01/2018 Piątek
06:30

1. Gregorianka za MARIĘ Jarosz; 2. Za + HELENĘ Kokot – (Dudowie); 3. Za + MICHAŁA
w 6 rocznicę śmierci. 17:00 Za + MARIĘ Michalską w 6 rocznicę śmierci

13/01/2018 Sobota
06:30

1. Gregorianka za MARIĘ Jarosz; 2. Za + HELENĘ Kokot – (rodzina Piechotów);
3. Za + IRENĘ Gliniany – (działkowicze). 17:00 Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego

14/01/2018 II Niedziela Zwykła
08:00

Za parafian; 10:00 Gregorianka za MARIĘ Jarosz; 11:30 Za Rejon III i IV;

16:00

Gregorianka za + STEFANA Walec


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

