W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 111 – 14 stycznia 2018 r. – II Niedziela Zwykła


Ewangelia na niedzielę (J 1,35-42)
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego
Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił,
i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim,
rzekł do nich: «Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to
znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie,
a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali
u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za
Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego:
«Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy
na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.

Rozważanie:

Każdego dnia Pan Bóg przychodzi do ciebie ze swoim słowem. Dzisiaj zaprasza cię nie tylko do jego
rozważania, ale do wspólnej drogi, do pójścia za Nim. Uczniowie Jana z dzisiejszej Ewangelii są przykładem
ludzi poszukujących i otwartych. Kiedy spotykają Jezusa nad brzegiem Jordanu, są Nim bardzo
zaciekawieni. Chcąc dowiedzieć się więcej, pytają: „Gdzie mieszkasz, Panie? Jak wygląda Twoje życie?”
Jezus zaprasza ich do siebie, pragnie spotkania i przebywania z nimi. A jakie uczucia budzą się w tobie na
myśl o spotkaniu z Jezusem? O co chciałbyś Go zapytać? Poznawanie Jezusa trwa całe życie. Andrzej i Jan
zdecydowali się przyjąć Jego zaproszenie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. Otworzyli swoje serca
i umysły na przyjęcie Bożego objawienia i uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. A kim jest On dla ciebie?
Uczniowie pozostali u Jezusa. Z gorliwością oddali się wypełnianiu nowych zadań, a On uczynił ich swoimi
apostołami. Przebywanie z Jezusem jest uczestniczeniem w Jego misji i jednoczesnym pozwoleniem na to,
aby On sam kształtował twoje życie. Słuchając jeszcze raz Ewangelii, pomyśl - czy pozwalasz
Mu kształtować twoje życie? Jak realizujesz w nim misję Jezusa? Poproś Jezusa o to, abyś wytrwale przez
całe życie wzrastał w poznawaniu, kochaniu i naśladowaniu Go. (modlitwawdrodze.pl)



W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w środę – wspomnienie św. Antoniego, opata, w piątek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa,
Patrona Archidiecezji Przemyskiej, w sobotę – św. Fabiana, papieża i męczennika oraz św. Sebastiana,
męczennika i św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.
Czytania mszalne:
Niedziela (14.01): 1Sm 3,3b-10.19 Ps 40 1Kor 6,13c-15a.17-20 J 1,35-42; poniedziałek (15.01):
1Sm 15,16-23 Ps 50 Mk 2,18-22; wtorek (16.01): 1Sm 16,1-13 Ps 89 Mk 2,23-28; środa (17.01):
1Sm 17,32-33.37.40-51 Ps 144 Mk 3,1-6; czwartek (18.01): 1Sm 18,6-9;19,1-7 Ps 56 Mk 3,7-12;
piątek (19.01): 1Sm 24,3-21 Ps 57 Mk 3,13-19; sobota (20.01): 2Sm 1,1-4.11-12.19.23-27 Ps 80
Mk 3,20-21.



Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 18-25 stycznia
Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6)
Mający już ponad stuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem
ekumenizmu. Co roku między 18 a 25 stycznia chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym
świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach. Podczas Tygodnia
Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Wyjścia.
Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów.
Obecnie karaibscy chrześcijanie wielu tradycji dostrzegają rękę Boga działającego na rzecz zakończenia
niewolnictwa. Jest to jednoczące doświadczenie zbawczego działania Boga, które przynosi wolność. Z tego
powodu pieśń Mojżesza i Miriam (Wj 15,1-21) uznano za najbardziej odpowiedni motyw na Tydzień

Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018. To pieśń triumfu nad uciskiem. Na tym motywie opiera się hymn
Prawica Boga napisany w sierpniu 1981 r. Pieśń stała się „hymnem” ruchu ekumenicznego na tym obszarze
i została przetłumaczona na wiele języków. Podobnie jak Izraelici, także mieszkańcy Karaibów mają swoją
pieśń o zwycięstwie i wolności, która ich łączy. Jednak współcześnie ponownie zagrożona jest godność
człowieka stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Chociaż ludzka godność jest niezbywalna, często
przesłania ją grzech. W naszym świecie stosunkom społecznym często brakuje sprawiedliwości
i współczucia. Porywczość, przemoc, niesprawiedliwość, uzależnienie od narkotyków i pornografii oraz
ból, żal i udręka, to doświadczenia niszczące ludzką godność. Wiele współczesnych wyzwań jest
dziedzictwem kolonialnej przeszłości i handlu niewolnikami. Zraniona psychika skutkuje dziś problemami
społecznymi, niską samooceną, przestępczością i przemocą domową, a także osłabieniem relacji
rodzinnych. Oprócz dziedzictwa przeszłości, problemy te są również pogłębiane przez współczesną
rzeczywistość, którą wielu określiłoby mianem neokolonializmu. W istniejących okolicznościach wyjście
z ubóstwa i długów wielu narodom tego regionu wydaje się wręcz niemożliwe. Ponadto, w wielu miejscach
wciąż funkcjonują pozostałości dyskryminujących praw. Prawica Boga, która wyprowadziła ludzi
z niewoli, dając nadzieję i odwagę Izraelitom, nadal przynosi nadzieję chrześcijanom na Karaibach.
Świadcząc o tej wspólnej nadziei, Kościoły współpracują, aby służyć wszystkim ludom tego regionu,
a szczególnie osobom najsłabszym i zaniedbywanym. (ekumenia.pl)



Dar rozum – poznanie Boga
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego
Pana – rozważamy dzisiaj kolejny z darów Ducha Świętego, dar rozumu. Jest to dar, w którym Bóg
przyciąga nas do siebie coraz bardziej i pozwala poznawać Go w całej pełni. Oczywiście, w naszej ludzkiej
ograniczoności nie jesteśmy w stanie całkowicie poznać Boga, ale nasza wiara potrzebuje poznawania
Boga, potrzebuje rozumienia Go na tyle, na ile jest to możliwe. Św. Paweł pisze, że dla niego najwyższą
wartością jest poznanie Jezusa Chrystusa. Przez to poznanie dochodzi coraz bardziej do rozumienia Boga,
rozumienia pragnień Jego serca. Podczas tej modlitwy spójrz na pragnienia Twojego serca. Czy mógłbyś
powiedzieć podobnie jak św. Paweł, że wszystko uznajesz za śmieci, byleby tylko poznać Chrystusa?
…bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim – dar rozumu nie służy tylko do tego, by poznawać
Boga w sposób intelektualny. Bóg, dając się poznać, zaprasza nas do wejścia w Jego życia, do poznania
uczuć Jego serca. Do tego nie wystarczy czytanie mądrych książek. Dar
ten uzdalnia nas do tego, by żyć jak Chrystus, upodabniać się coraz
bardziej do Niego. Nie zgłębimy tajemnic naszej wiary jeśli
pozostaniemy tylko na ich powierzchni – tym trzeba żyć, by naprawdę
poznać. Nie poznamy naprawdę Boga jeśli będziemy o Nim tylko czytać
– Bogiem trzeba żyć! W tym darze chodzi więc o poznanie Boga w sensie
biblijnym – do życia Nim i z Nim 24 godziny na dobę, słuchania Go,
wpatrywania się w Niego, uczenia się Jego zachowań, reakcji, odruchów
serca – by coraz bardziej się do Niego upodobnić. Tylko ten zna Boga kto
Nim żyje! Stąd św. Paweł wszystko uznaje za stratę i śmieci – byle tylko
poznał Chrystusa.
…pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez
Chrystusa Jezusa – Bóg w Duchu Świętym udziela nam daru rozumu,
abyśmy byli zdolni Go poznawać. Przez poznanie Go możemy w pełni
doświadczyć tego, kim On jest – naszym Stwórcą i Źródłem naszego
istnienia, a także możemy doświadczyć tego, kim my sami jesteśmy – stworzeniem, dziełem Jego rąk. Ale
jak każdy dar ofiarowany nam przez Boga, także dar rozumu wymaga naszej współpracy i zaangażowania.
To zaangażowanie przejawia się na różne sposoby: osobista modlitwa, lektura Pisma Świętego i refleksja
nad tym Słowem, spotykanie się z Bogiem w sakramentach, szczególnie w sakramencie Eucharystii
i pokuty. Poznanie Boga dokonuje się również w tym, że poznajemy siebie samych, nasze pragnienia,
motywacje, nasze mocne i słabe strony – w tym wszystkich przecież działa Bóg umacniając i pogłębiając
to, co w nas dobre, a oczyszczając i naprawiając to, co złe, zniekształcone przez grzech. Boga poznajemy
również poprzez otwartość na drugiego człowieka i służenie mu. Bo poznawanie Chrystusa nie polega
tylko na biernym przypatrywaniu się Jemu i uczeniu się „teoretycznym”, ale na służeniu braciom
i siostrom, - Chrystusowi. (www.sluzebniczki.pl)



Orszak Trzech Króli 2018 r.
Po raz trzeci wielu mieszkańców naszego miasta połączyło się w radosnym pochodzie Orszaku Trzech
Króli. Wraz z mieszkańcami kilkuset miejscowości w Polsce i na świecie wyznawaliśmy wiarę w Jezusa,
który objawił się całemu światu. Obecni byli i starsi, i młodsi, często całe rodziny. Zgodnie z hasłem
tegorocznego orszaku „Bóg jest dla wszystkich”. (D.E. foto:radymno.pl)



OGŁOSZENIA PARAFIALNE – II NIEDZIELA ZWYKŁA
Dzisiaj gościmy w naszej parafii Siostry Serafitki, które podczas Mszy św. przedstawiają drogę
powołania zakonnego. Dziękujemy im za obecność i przekazane świadectwo.
Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów III i IV.
Parafialny Chór i orkiestra Sursum corda oraz dzieci z Przedszkola Samorządowego zapraszają
wszystkich parafian na wieczór kolęd, który odbędzie się dzisiaj po Mszy św. o godz. 16.00.
2.
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.
W czwartek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Zapraszamy do modlitwy
w tej bardzo ważnej intencji uproszenia jedności wszystkich wyznawców Chrystusa.
W czwartek spotkanie Akcji Katolickiej.
3.
W piątek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara – patrona naszej Archidiecezji. Dzień
szczególnej modlitwy za Pasterzy i całą archidiecezję.
4.
W przyszłą niedzielę gościć będziemy w naszej parafii Misjonarza z Kazachstanu Ks. Tomasza Pysia.
Będzie to okazja byśmy modlili się za misjonarzy, szczególnie pochodzących z naszej archidiecezji,
a także pomogli im materialnie przez zbiórkę ofiar do puszek.
W przeszła niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów V i VI.
5.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz. 8.00
mieszkańców os. Jagiełły blok nr 13. mieszkania od 1 do 20.
Wizyta duszpasterska w tym tygodniu od godz. 15.30 z wyjątkiem soboty od godz. 8.30.
W poniedziałek 15 stycznia (rejon 6): Jeden ksiądz os. Jagiełły blok nr 12 klatka 3 i 4;
Drugi ksiądz os. Jagiełły blok nr 12 klatka 5 i nr 13 klatka 1
1.

We wtorek 16 stycznia (rejon 6 i 7): Jeden ksiądz os. Jagiełły blok nr 13 klatka 2 i 3;
Drugi ksiądz os. Jagiełły blok nr 13 klatka 4 i nr 14 klatka 1
We środę 17 stycznia (rejon 7): Jeden ksiądz os. Jagiełły blok nr 14 klatka 2 i 3;
Drugi ksiądz os. Jagiełły blok nr 14 klatka 4 i 5
W czwartek 18 stycznia (rejon 7): Jeden ksiądz os. Jagiełły blok nr 14 klatka 6 i 7;
Drugi ksiądz os. Jagiełły blok nr 15 klatka 1 i 2
W piątek 19 stycznia (rejon 7): Jeden ksiądz os. Jagiełły blok nr 15 klatka 3 i 4;
Drugi ksiądz os. Jagiełły blok nr 16 klatka 1 i 2
W sobotę 20 stycznia (rejon 7 i 8): od godz. 8.30
Jeden ksiądz os. Jagiełły blok nr 16 klatka 3 i 4 i nr 17 klatka 1 i 2;
Drugi ksiądz os. Jagiełły blok nr 17 klatka 3, 4 i 5

W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie, pierwszego w tym nowym roku, naszego
Parafianina Romana CIOŁKA. Zmarłego ROMANA polecamy modlitwie parafian.
Zmartwychwstały Panie daj Mu wieczne życie w pełnym szczęściu oglądania Ciebie.

INTENCJE MSZY ŚW. 14/01/2018 - 21/01/2018
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 Walca.

15/01/2018 Poniedziałek
06:30 1. Gregorianka za + MARIĘ Jarosz; 2. Za + HELENE Kokot – (Akcja Katolicka); 3. Za + URSZULĘ
Bembnowicz w 6 rocznicę śmierci; 17:00 Gregorianka za + STEFANA Walca.

16/01/2018 Wtorek
06:30 1. Gregorianka za + MARIĘ Jarosz; 2. Za + STANISŁAWA; 3. Za + HELENĘ Kokot – (Rodzina
Hołowaty); 17:00 Gregorianka za + STEFANA Walca.

17/01/2018 Środa
06:30 1. Dziękczynna w 1 rocznicę ślubu ANNY i MATEUSZA z prośbą o dalsze błog. Boże i opiekę MB;
2. Gregorianka za + MARIĘ Jarosz; 3. Za + EDWARDA Steca w 5 rocznicę śmierci i ++ STEFANIĘ
i JÓZEFA Duczymińskich; 17:00. Gregorianka za + STEFANA Walca.

18/01/2018 Czwartek
06:30 1. O potrzebne łaski, zdrowie, opiekę MB dla Księży naszej Parafii – (Róża p. Franus); 2. Gregorianka
za + MARIĘ Jarosz; 3. Za + WERONIKĘ Chomik – (Dąbrowska);
17:00. Gregorianka za + STEFANA Walca.

19/01/2018 Piątek
06:30 1. Dziękczynna za 45 lat małżeństwa WIESŁAWY i ROMANA z prośbą o Boże błog. i opiekę MB;
2. Gregorianka za + MARIĘ Jarosz; 3. Za + MARIĘ Sobolewską w 4 rocznicę śmierci;
17:00. Gregorianka za + STEFANA Walca.

20/01/2018 Sobota
06:30 1. O potrzebne łaski, zdrowie i opiekę MB dla Księży z naszej Parafii – (Róża p. Franus);
2. Gregorianka za + MARIĘ Jarosz; 3. Za + MICHAŁA w 16 rocznicę śmierci i + PIOTRA;
17:00. Gregorianka za + STEFANA Walca.

21/01/2018 III Niedziela Zwykła
08:00 Za parafian; 10:00 Gregorianka za + MARIĘ Jarosz; 11:30 Za rejon V i VI; 16:00 Gregorianka
za + STEFANA Walca


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

