W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 113 – 28 stycznia 2018 r. – IV Niedziela Zwykła


Ewangelia na niedzielę (Mk 1, 21-28)
W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się
Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni
w Piśmie. Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha
nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku?
Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał
mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!» Wtedy duch nieczysty zaczął nim
miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał:
«Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne».
I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Rozważanie:
Różne rzeczy mogą zakłócić twój wewnętrzny pokój. Jeżeli przyzwyczaisz się do złego postępowania,
poczujesz ukłucie, gdy usłyszysz coś, co ma cię od grzechu oderwać. Czy nie tak było z opętanym?
Może czasami skrywasz w sobie różne złe skłonności, które stały się już dla ciebie codziennością. Wsłuchaj
się w dzisiejszą naukę Jezusa i zastanów się, czy jest coś, co wzbudziło w twoim sercu taki Boży niepokój.
Zwróć uwagę, ile zniechęcenia pojawia się, gdy przechodzisz od dobrego do lepszego. Wówczas często
można doświadczyć głosów, które podpowiadają: po co to wszystko, przecież nie warto. Czy potrafisz
takie rzeczy przedstawiać Jezusowi na modlitwie? Warto Mu je oddawać, by mógł powiedzieć:
milcz i wyjdź z niego. Pomyśl, ile zwątpienia i podszeptów towarzyszy twoim dobrym czynom.
Jezus nauczał z mocą i wyrzucił złego ducha, a wieść o Nim rozeszła się po okolicznej krainie.
Czy wieść o Jezusie nie powinna rozszerzyć się również poprzez walkę ze złem w twoim wnętrzu?
Ważne, by była to walka Jezusa, bo człowiek sam nie zdoła w niej zwyciężyć. Poszukaj w swoim
wnętrzu spraw, które wymagają jeszcze wyleczenia ze zła. (modlitwawdrodze.pl)



W liturgii w tym tygodniu obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie bł. Bolesławy Marii Lament, dziewicy, we wtorek – bł. Bronisława
Markiewicza, prezbitera, patrona Pruchnika, w środę – św. Jana Bosko, prezbitera, w piątek – Święto
Ofiarowania Pańskiego, w sobotę – św. Błażeja, biskupa i męczennika oraz św. Oskara, biskupa.
Czytania mszalne:
Niedziela (28.01):
Pwt 18,15-20
Ps 95
1Kor 7,32-35
Mk 1,21-28;
poniedziałek (29.01):
2Sm 15,13-14.30;16,5-13a Ps 3 Mk 5,1-20; wtorek (30.01): 2Sm 18,9-10.14b.24-25a.31-19,3 Ps 86
Mk 5,21-43; środa (31.01): 2Sm 24,2.9-17 Ps 32 Mk 6,1-6; czwartek (01.02): 1Krl 2,1-4.10-12 1Krn 29
Mk 6,7-13; piątek (02.02): Ml 3,1-4 Ps 24 Łk 2,22-40; sobota (03.02): 1Krl 3,4-13 Ps 119 Mk 6,30-34.

Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego obchodzone jest w Kościele święto Ofiarowania Pańskiego, potocznie zwane świętem Matki
Bożej Gromnicznej. Bardzo pięknie o tym święcie pisze Anselm Grün - mnich benedyktyński: "Święto
Ofiarowania Pańskiego zaprasza nas, by przyjąć Chrystusa do wewnętrznej świątyni naszego serca. Wesele
między Bogiem i człowiekiem odbywa się wtedy, gdy pozwalamy wejść Chrystusowi do wewnętrznej
świątyni zamku naszej duszy. Znajduje to swój wyraz podczas święta w procesji ze świecami.
Na rozpoczęcie Eucharystii wspólnota zbiera się w ciemnym przedsionku kościoła. Kapłan święci świece
i zapala je. Następnie wszyscy wchodzą z płonącymi świecami do kościoła. Jest to obraz tego, że do świątyni
naszej duszy wchodzi światło Jezusa Chrystusa i rozświetla wszystko, co jest tam jeszcze ciemne ". Można
zadać pytanie: po co Święci Rodzice ofiarowali Jezusa Bogu, skoro On sam nim był? Pozornie wydawać
by się mogło, iż był to gest niepotrzebny lub nawet zaprzeczający boskiej naturze Chrystusa. Tymczasem
symbol ten oznaczał trwałe oddanie Chrystusa na służbę swemu Ojcu i niejako wyrażenie zgody
na spełnianie jego Woli, aż po największy wyraz posłuszeństwa i gest ofiary, jakim był krzyż. Dlatego
też świętu temu należy się zdecydowanie charakter chrystologiczny, a nie maryjny. W święto Ofiarowania
Pańskiego obchodzony jest w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego, który pozwala coraz głębiej
poznawać ten dar Bożego miłosierdzia, jakim jest powołanie do życia w czystości, ubóstwie

i posłuszeństwie. Jest to dzień dziękczynienia za każde powołanie do służby Bożej i za wielość
charyzmatów, którymi zostały obdarzone instytuty życia konsekrowanego. Wszystkim Konsekrowanym
Przyjaciołom, Znajomym, Znanym i Nieznanym w ich Świątecznym Dniu, życzymy wiernego dążenia
do osiągnięcia celu swojego powołania. Niech Światło Jezusa Chrystusa przenikające dzisiejsze święto
oświetla Wasze drogi i codzienne wybory serca. Niech Tajemnica Ofiarowania przez ręce Niepokalanej
Najświętszej Maryi Panny będzie dla Was zawsze umocnieniem w trudnych chwilach. (D.E.)



Gromnica - świeca nieco zapomniana
W święto Ofiarowania Pańskiego, zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej, mniej ludzi niż niegdyś
przychodzi do naszych kościołów, by poświęcić świece. Świece, zwane gromnicami, były ze czcią
przechowywane w każdym domu i często zapalane – wówczas, gdy nadciągały gwałtowne burze, gradowe
nawałnice, wybuchały pożary, groziła powódź, a także w chwili odchodzenia bliskich do wieczności.
Były one znakiem obecności mocy Chrystusa – symbolem Światłości, w której blasku widziało się wszystko
oczyma wiary. Wprawdzie wilki zagrażające ludzkim sadybom zostały wytrzebione, ale w ich miejsce
pojawiły się inne zagrożenia. Dziś trzeba prosić Matkę Bożą Gromniczną, by broniła przed zalewem
przemocy i wulgaryzmów, przed obojętnością na los bliźnich, przed samotnością, przed powiększającą
się falą ubóstwa, przed zachłannością, przed bezdomnością i bezrobociem, przed uleganiem nałogom,
przed zamazywaniem granic między grzechem a cnotą. Po raz pierwszy otrzymujemy płonącą świecę
na chrzcie. Oznacza ona zapalenie światła wiary w naszej duszy. Jest znakiem ogarnięcia nas przez
Chrystusa swoimi mocami i swym światłem. Po raz drugi – często tę samą świecę – trzymamy zapaloną
podczas I Komunii św. W wielu bowiem rodzinach jest piękny zwyczaj przechowywania tej chrzcielnej
świecy do I Komunii św., a także do ślubu. Przynosi się ją także do kościoła każdego roku w Wielką Sobotę,
by jej płomień zapalić od nowo poświęconego paschału. Zapalajmy ją częściej. Zapalajmy w domach, kiedy
robi się w nich burzowo, kłótliwie, kiedy lodowaty grad niszczy uprawy wzajemnej miłości, kiedy
wybuchają pożary zawiści, kiedy zagraża powódź pazerności. Niech gromnica nie będzie tylko jednym
z przechowywanych w naszym domu bibelotów. Zapalajmy ją także wtedy, gdy ktoś z domowników ciężko
choruje, gdy został okradziony, napadnięty, oszukany, poniżony, odrzucony, opuszczony. Przywróćmy
zwyczaj wkładania jej do ręki konającym, opuszczającym ten świat naszym bliskim. (niedziela.pl)



Pasterz niezłomny Arcybiskup Ignacy Tokarczuk
Jak wcześniej informowaliśmy Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.
Wielu spośród nas pamięta Księdza Arcybiskupa. W setną rocznicę urodzin przypominamy tego
niezwykłego Kapłana.
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk urodził się 1 lutego 1918 r. w Łubiankach Wyższych k. Zbaraża.
Po maturze złożonej w maju 1937 r. w Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Zbarażu wstąpił do Wyższego
Seminarium Duchownego we Lwowie. Studia odbywał na wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana
Kazimierza. Po wybuchu II wojny światowej i zajęciu miasta przez Sowietów kontynuował studia tajnie
w konspiracyjnym seminarium. Święcenia otrzymał 21 czerwca 1942 r. we Lwowie z rąk biskupa
sufragana Eugeniusza Baziaka. Pracował jako wikariusz w parafii Złotniki, gdzie 22 lutego 1944 r. cudem
uniknął śmierci z rąk Ukraińców (OUN-UPA). Po wjeździe do Lwowa pracował w parafii św. Marii
Magdaleny. Po ponownym zagarnięciu Lwowa przez Sowietów w listopadzie 1945 ekspatriował się
do Katowic, gdzie był wikariuszem w parafii Chrystusa Króla. W latach 1946-1951 odbył studia na KUL
uwieńczone doktoratem z filozofii. Był przez rok asystentem na Wydziale Filozofii KUL. W związku
ze wzmagającymi się represjami komunistycznymi wobec KUL w 1952 wyjechał do Olsztyna, gdzie był
wykładowcą w tamtejszym Seminarium Duchownym i równocześnie pomagał w duszpasterstwie
w Orzechowie i w Pluskach. W latach 1954-1957 był proboszczem w Gutkowie a następnie do 1960 r.
duszpasterzem akademickim. W 1962 r. powrócił do Lublina, gdzie został adiunktem Katedry Teologii
Pastoralnej KUL. Tu 3 grudnia 1965 r. zastała go nominacja papieska na biskupa przemyskiego.
Konsekracji udzielił mu 6 II 1966 r. w katedrze przemyskiej ks. Prymas kardynał Stefan Wyszyński. Jako
zawołanie biskupie przyjął słowa "Deus Caritas" (Bóg Miłością). 16 lutego 1967 r. wszedł w skład Komisji
Głównej Episkopatu Polski. Od 1975 należał do Komisji Episkopatu ds. Duszpasterstwa Ogólnego i Komisji
Budowy Kościołów. Przewodniczył Komisji "Justitia et Pax". Papież Jan Paweł II obdarzył go 3 czerwca
1991 r. godnością arcybiskupa ad personam, natomiast 25 marca 1992 r. podniósł go do godności
arcybiskupa metropolity przemyskiego. Władze komunistyczne uważały go za jednego z głównych swoich
przeciwników, obok kardynała Stefana Wyszyńskiego i kardynała Karola Wojtyły. Podczas trwających
około 28 lat rządów w diecezji przemyskiej rozwinął szeroką działalność duszpasterską i organizacyjną.

Została wówczas poważnie rozbudowana sieć parafialna (powstało ponad 220 nowych parafii),
wybudowano bez zezwolenia władz około 200 kościołów parafialnych i około 170 filialnych. Z jego
inicjatywy wzniesiony został w Przemyślu nowy gmach seminarium przeznaczony na cele dydaktyczne.
Zreformował studia teologiczne. W styczniu 1978 r. dokonał podziału diecezji na 10 archiprezbiteratów.
Pomnożył znacznie liczbę dekanatów. Na jego prośbę prymas kardynał Stefan Wyszyński reaktywował
3 kwietnia 1975 r. kapitułę kolegiacką w Jarosławiu oraz kapitułę kolegiacką w Brzozowie.
Do ważniejszych wydarzeń duszpasterskich okresu jego rządów w diecezji należały: Wielka Nowenna
i obchody Millenium Chrztu Polski, oraz Peregrynacja kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.
W czerwcu 1991 roku miała miejsce historyczna wizyta Ojca św. Jana Pawła II w diecezji (w Rzeszowie
i Przemyślu), podczas której papież beatyfikował dawnego biskupa przemyskiego Józefa Sebastiana
Pelczara (1900-1924). Po ukończeniu 75 lat, papież Jan Paweł II przyjął 17 kwietnia 1993 r. jego
rezygnację z urzędu i przeniósł go w stan spoczynku. 3 maja 2006 r. arcybiskup Ignacy Tokarczuk
odznaczony został przez prezydenta Rzeczpospolitej prof. Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła Białego.
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk zmarł w Przemyślu 29 grudnia 2012 r. Był jednym z ostatnich "biskupów
niezłomnych" okresu komunistycznego, który u boku wielkiego Prymasa Tysiąclecia kardynała Stefana
Wyszyńskiego oraz arcybiskupa krakowskiego kardynała Karola Wojtyły, przez długie lata odważnie
bronił Kościół i Naród przed zniewoleniem przez zbrodniczy reżim komunistyczny. (na podst. oprac. ks. prał.
dr H. Borcza)



Spotkanie dekanalnych duszpasterzy młodzieży
W poniedziałek, 22 stycznia 2018 r., w budynku naszego parafialnego Domu odbyło się spotkanie
Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży, które dotyczyło zbliżającego się 25. Spotkania Młodych
Archidiecezji Przemyskiej w Radymnie oraz Światowych Dni Młodzieży w Panamie. W spotkaniu wzięli
udział ks. abp Adam Szal, ks. bp Stanisław Jamrozek i Dyrektorzy duszpasterstw Archidiecezji. Główna
część spotkania dotyczyła przygotowania do Spotkania Młodych w Radymnie. Po refleksji ks. Arcybiskupa
głos zabrały osoby bezpośrednio zaangażowane w organizację i przebieg dnia Młodych. Na koniec
spotkania ks. abp Adam udzielił pasterskiego błogosławieństwa na czas przygotowania do SMAPu. (D.E.)



Czuwanie przy krzyżu Spotkania Młodych
W niedzielę, 21 stycznia, po raz kolejny odbyło się w naszym kościele
nabożeństwo adoracji krzyża Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej.
Adoracja ta była szczególną formą duchowego przygotowania do Spotkania
Młodych, które już za osiem tygodni rozpocznie się w Radymnie. Dzięki
stanięciu przed krzyżem Chrystusa możemy otworzyć nasze serca na lepsze
przeżycie spotkania z Bogiem i młodymi ludźmi, którzy do nas przyjadą.
Czuwanie rozpoczęło się od procesyjnego wprowadzenie krzyża przez
księdza Krzysztofa Szyndlera. W trakcie rozważań, czytanych przez młodzież
naszej parafii, usłyszeliśmy o Bożej miłości do ludzi, której najgłębszym
wyrazem była śmierć Syna Bożego na krzyżu. Najważniejszym elementem
nabożeństwa była indywidualna adoracja krzyża przez wiernych.
Podchodziliśmy starsi i młodsi pod krzyż, by w symboliczny sposób stanąć na Golgocie, obok Maryi
i św. Jana. Mogliśmy ucałować rany Odkupiciela i oddać mu nasze trudy i zmagania dnia codziennego.
Patrząc na Ukrzyżowanego mogliśmy odkrywać na nowo prawdę, że krzyż jest dla nas znakiem nadziei
i źródłem mocy nawet w największych przeciwnościach. Szczególnie poruszający był obraz małżeństw,
które wspólnie klękały przed krzyżem powierzając siebie i swoje rodziny Zbawicielowi. (P.K.)



W poniedziałek, 29 stycznia, przypada 3. rocznica śmierci ks. Andrzeja Majewskiego.
Dziękując za jego posługę w Radymnie, wspomnijmy Zmarłego w modlitwie do Boga.

W minionym tygodniu Bóg powołał do siebie naszego Parafianina Stanisława
Halwę. Zmarłego STANISŁAWA polecamy modlitwie parafian. Zmartwychwstały
Panie daj mu wieczne życie w pełnym szczęściu oglądania Ciebie.


Przez sakrament Chrztu świętego włączone zostały do wspólnoty Kościoła
i obdarzone przez dobrego Boga łaską wiary dzieci: Szymon RADOCHOŃSKI i Laura Ewa
SKOWRONEK. Modlimy się dla nowoochrzczonych o łaskę wierności Jezusowi, a dla Rodziców
i Chrzestnych o wypełnienie przyrzeczeń składanych Bogu przy Chrzcie świętym ich dzieci.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – IV NIEDZIELA ZWYKŁA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów VII i VIII.
Zapraszamy parafian na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek (pierwszy czwartek
miesiąca) od godz. 15.00, na nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, a w piątek
na nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Faustyny.
W piątek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego. Msze św. o godz. 8.00; 10.00 i 17.00. Po Mszy
św. o godz. 17.00 nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Podczas każdej Mszy św. poświęcenie
gromnic. Prosimy uważać, by nie rozlewać wosku po ławkach, krzesłach i posadce. Jest to także Dzień
Życia Konsekrowanego. Modlimy się za osoby konsekrowane i o nowe powołania do zakonów.
Składka w tym dniu przeznaczona jest dla zakonów klauzurowych. W piątek, pierwszy piątek
miesiąca. Wyjazd do chorych o godz. 9.00.
W sobotę, pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca NMP. Zapraszamy
wszystkich parafian, a szczególnie rodziny i dzieci przygotowujące się w tym roku do I Komunii św.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II. Na nabożeństwie o godz. 15.30
zmiany tajemnic różańcowych.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na
godz. 14.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 14. mieszkania od 1 do 20.
Księża zakończyli tegoroczną wizytę duszpasterską w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy
za życzliwe przyjęcie w Waszych rodzinach. Parafianie, którzy byli przeszkodzeni,
by przyjąć duszpasterza mogą to uczynić zapraszając księdza indywidualne.
Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy zgodzili się na przyjęcie młodzieży na nocleg podczas
Spotkania Młodych w Radymnie. Na 1 072 rodziny naszej parafii 265 rodzin zdecydowało się przyjąć
do siebie 917 osób. Brakuje nam jeszcze około 500 miejsc na noclegi dla młodzieży. Informujemy
także, kolejny już raz, że młodzież przyjeżdzająca na Spotkanie Młodych to nie jest młodzież
przypadkowa, ale formowana w parafiach. Prosimy dla niej nie o luksusy, ale o kawałek podłogi
na nocleg - młodzież przywozi ze sobą karimaty i śpiwory. Młodzież ta będzie zajęta przez większość
dnia i przychodzi tylko na skromny posiłek i noclegi. Dlatego prosimy rodziny, które się jeszcze
nie zdecydowały, lub te które przyjęły już młodzież a mogłyby przyjąć jeszcze dodatkowe osoby
na nocleg o zgłoszenie do zakrystii po każdej Mszy św.
Podczas kolędy niektórzy parafianie mówili, że nie mają żadnych warunków, by przyjąć młodzież,
ale chcieliby wesprzeć Spotkanie Młodych przez złożoną na ten cel ofiarę. Informujemy, że na SMAP
zostało założone konto w Banku Spółdzielczym w Radymnie
o nrze: 72 9107 0007 2001 0004 1771 0008. Z dopiskiem: Spotkanie Młodych.

INTENCJE MSZY ŚW. 28/01/2018 - 04/02/2018
28/01/2018 IV Niedziela Zwykła: 08:00 Za parafian; 10:00 Gregorianka za + MARIĘ Jarosz;
11:30 Za rejon VII i VIII; 16:00 Gregorianka za + STEFANA Walca
29/01/2018 Poniedziałek: 06:30 Greg. za + MARIĘ Jarosz; 17:00 Gregorianka za + STEFANA Walca
30/01/2018 Wtorek: 06:30 Gregorianka za + MARIĘ Jarosz; 17:00 Gregorianka za + STEFANA Walca
31/01/2018 Środa: 06:00 Gregorianka za + MARIĘ Jarosz; 17:00 Gregorianka za + STEFANA Walca
01/02/2018 Czwartek: 06:30 Za + JÓZEFA Sławińskiego – (syn Zbigniew z rodziną);
17:00 Gregorianka za + STEFANA Walca
02/02/2018 Piątek - ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO: 08:00 Gregorianka za + STEFANA Walca;
10:00 Za + HELENĘ Kokot – (córka Janina); 17:00 Za + MARIĘ w 14 rocznicę śmierci
03/02/2018 Sobota: 06:30 Za ++ WŁADYSŁAWA i MARIĘ Bania, KATARZYNĘ, MICHAŁA,
STANISŁAWA i WERONIKĘ Pych; 17:00 Gregorianka za + STEFANA Walca
04/02/2018 V Niedziela Zwykła: 08:00 Za Parafian; 10:00 Gregorianka za + STEFANA Walca; 11:30
Za rejon I i II; 16:00 Dziękczynna za 70 lat życia ANTONINY z prośbą o Boże błog. i opiekę Matki Bożej


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

