W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 134 – 24 czerwca 2018 r. – Uroczystość Narodzenia
św. Jana Chrzciciela
                      

Ewangelia na niedzielę (Łk 1,57-66.80)
Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy
jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie
nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać
dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka
jego odpowiedziała: „Nie, lecz ma otrzymać imię Jan”. Odrzekli jej: „Nie ma nikogo w twoim
rodzie, kto by nosił to imię”. Pytali więc znakami jego ojca, jak by go chciał nazwać. On
zażądał
tabliczki
i
napisał:
„Jan
będzie
mu
na
imię”.
I
wszyscy
się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił wielbiąc Boga.
I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym
wszystkim, co się. zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali:
„Kimże będzie to dziecię?” Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał
się duchem; a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem.

Rozważanie:

Gdy „nadszedł czas rozwiązania”, Elżbieta wydała na świat Jana. Co istotne, narodzenie to stało
się preludium narodzin Jezusa. Tak oto jedno dziecko zapowiada nadejście drugiego. Jedno imię, to znaczy
Jan, wywodzące się od hebrajskiego Johhanan, «Bóg jest łaskawy», otwiera niejako na drugie imię - Jezus,
które znaczy «Bóg zbawia». Co więcej, pierwsza obecność okazuje się poniekąd uzależniona od obecności
tego Drugiego. I tak nadzwyczajne wydarzenie, jakim niewątpliwie było macierzyństwo Elżbiety,
przygotowuje to drugie niezwykłe, czyli dziewicze macierzyństwo Maryi. Widzimy więc, że jedna misja
otwiera na możliwość zakosztowania drugiej. Nie jest to jednak powód, aby przeciwstawiać misję Jana
Chrzciciela misji Jezusa, a mówiąc wprost, pierwszą traktować jedynie jako wezwanie do nawrócenia,
a drugą jako w pełni mesjańską, czego wyrazem stawała się mesjańska radość. Chodzi raczej o jedną misję
trwającą w dwóch różnych momentach czasu, zgodnie ze zbawczym planem Boga. Innymi słowy, obie te
misje to niejako dwa czasy jednej historii, która charakteryzuje się dwoma głęboko zsynchronizowanymi
rytmami. Wiadomo, że posłannictwo Jana Chrzciciela związane było z przygotowaniem drogi dla Jezusa.
Tym bardziej warto pochylić się nad powinnością przygotowania dusz ludzkich na przyjście Jezusa,
jak i Jego wejścia w historię. To obowiązek, który dotyczy każdego wierzącego. Przygotowywanie jest
bowiem czymś więcej niż zapowiadaniem, zwiastowaniem. Na służbę Jezusowi i realizację Jego zbawczego
planu trzeba oddać nie tylko słowa, ale całe swoje życie. Jedynie patrząc z tej właśnie perspektywy,
możemy zrozumieć prawdziwy sens obecności Jana Chrzciciela, co miało miejsce na początku
ewangelicznej historii. Otóż swoją pokutną postawą Jan chciał pokazać swoim współczesnym, że nadszedł
czas poważnej decyzji, to znaczy czas stanięcia po stronie Jezusa lub też zwrócenia się przeciwko Niemu.
Przez chrzest nawrócenia Jan Chrzciciel daje do zrozumienia, że nadszedł czas zmiany kursu, zmiany
kierunku marszu, a jedynym i najważniejszym tego powodem jest przyjście Mesjasza-Zbawiciela. Swoim
głoszeniem Jan Chrzciciel chciał wstrząsnąć lenistwem i konformizmem swoich współczesnych, którzy
inaczej nie zauważyliby owej dziejącej się obok nowości, jaką była - mówiąc obrazowo - obecność Jezusa.
Jednakże to dopiero męczeńska śmierć Jana otworzyła drogę na przyjęcie Zbawiciela. W ten sposób
ten, który zapowiadał koniec starego czasu i początek nowego, chciał nam powiedzieć, że nie można mówić
o autentycznym przygotowaniu się na przyjęcie Jezusa, jeżeli nie wiąże się to z darem z samego siebie,
jeżeli nie wiąże się to z Paschą. (Lectio divina na każdy dzień roku t. 16)

                             
W liturgii obchodzimy:
we wtorek – wspomnienie św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezbitera; w środę – św. Cyryla
Aleksandryjskiego, biskupa; w czwartek – św. Ireneusza, biskupa i męczennika; w piątek – Uroczystość
św. Apostołów Piotra i Pawła; w sobotę – św. Pierwszych Męczenników Kościoła Rzymskiego.

Liturgia słowa:
Niedziela (24.06):
Iz 49,1-6
Ps 139
Dz 13,22-26
Łk 1,57-66.80;
poniedziałek (25.06):
2Krl 17,5-8.13-15a.18 Ps 60 Mt 7,1-5; wtorek (26.06): 2Krl 19,9b-11.14-21.31-35a.36 Ps 48
Mt 7,6.12-14; środa (27.06): 2Krl 22,8-13;23,1-3 Ps 119 Mt 7,15-20; czwartek (28.06): 2Krl 24,8-17
Ps 79 Mt 7,21-29; piątek (29.06): Dz 12,1-11 Ps 34 2Tm 4,6-9.17-18 Mt 16,13-19; sobota (30.06):
Lm 2,2.10-14.18-19 Ps 74 Mt 8,5-17.

                             

Z Podkarpacia do Watykanu…

Po premierowym wykonaniu oratorium pt. "Z Podkarpacia do
Watykanu. Historia wielkopiątkowego krzyża św. Jana Pawła II nutą
i słowem pisana" we lwowskiej katedrze 14 maja br. nadszedł czas na
kolejny koncert, tym razem na ziemi podkarpackiej, gdzie rozpoczęła
się ta niezwykła historia krzyża, który Jan Paweł II trzymał w swoich
dłoniach podczas ostatniej drogi krzyżowej w Wielki Piątek 2005 roku.
W niedzielę, 17 czerwca, w godzinach wieczornych kościół
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie wypełnił się rzeszą
parafian i gości z różnych zakątków naszej archidiecezji, a nawet gośćmi
z poza granic naszego kraju. W obecności wielkopiątkowego krzyża
św. Jana Pawła II zabrzmiało oratorium, w którym nie zabrakło utworów
takich kompozytorów, jak Wolfganga Amadeusza Mozarta czy
Franciszka Schuberta. Świadectwa odbiorców napełniają wielką
radością wykonawców, którzy – jak zaznaczyła jedna ze słuchaczek –
"wiele pracy włożyli, by przygotować to dzieło, ale dzięki temu jeszcze
więcej ludzi zaznało radości i niemałej rewolucji serc". Wykonywanie
tak niezwykłego oratorium z utworami o wyższym stopniu trudności niż "zwykła" ośmiotaktowa pieśń
można uznać jako wielki sukces w dwuletniej historii działalności amatorskiego zespołu.

Było cudownie i niesamowite przeżycie… Ten wieczór głęboko pozostanie w naszych sercach…. Jestem
pod ogromnym wrażeniem… Było przepięknie, cudownie i wzruszająco… - takie zdania słychać było po
zakończeniu koncertu.
Drodzy Chórzyści, Księże Łukaszu dziękujmy za wspaniałe oratorium. Cieszymy się i jesteśmy
dumni z tego, że premierowy koncert odbył się w naszej świątyni, w której szczególną czcią
są otoczeni Apostołowie Miłosierdzia – św. Jan Paweł II i św. Siostra Faustyna. Życzymy Wam
wytrwałości oraz wielu sukcesów.

                             

Jan Chrzciciel - największy z proroków
Dziś w Kościele świętujemy uroczystość narodzin św. Jana Chrzciciela, największego z proroków, który
udzielił chrztu Jezusowi Chrystusowi i osobiście wskazał Go jako zapowiadanego Zbawiciela świata.
Dzieje św. Jana znamy bezpośrednio z Ewangelii. Jego narodzinom towarzyszyły cudowne wydarzenia.
Zapowiedziany przez Archanioła Gabriela począł się, gdy jego rodzice Elżbieta i Zachariasz byli już
staruszkami. Z powodu niedowierzania w poczęcie syna Zachariasz stracił mowę, którą odzyskał dopiero
po narodzeniu chłopca. Jan był o pół roku starszy od Jezusa, a obaj spotkali się po raz pierwszy będąc
jeszcze w łonach matek. Podczas spotkania z Maryją, Matką Jezusa, Elżbieta, która była w szóstym miesiącu
ciąży, krzyknęła ucieszona: "A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie. Oto gdy zabrzmiał

w moich uszach głos twojego pozdrowienia poruszyło się dzieciątko w mym łonie". Ojcowie Kościoła
tłumaczyli ten fragment Ewangelii, mówiąc, że św. Jan, czując bliskość Pana, podskoczył z radości.
Przez wiele lat św. Jan przebywał na pustyni, był prorokiem wzywającym do nawrócenia. Udzielał
chrztu w Jordanie. Celem tego chrztu było przygotowanie do nawrócenia oraz zapowiedź chrztu
nowotestamentalnego. Chrzest z rąk Jana przyjął Jezus. Teologowie tłumaczą, że w ten sposób Mesjasz
uświęcił wody Jordanu. Dzięki temu woda służy do chrztu świętego, który jest pierwszym
i najważniejszym sakramentem dla chrześcijan.
Jan Chrzciciel stał się obrońcą małżeństwa, ponieważ skarcił władcę, Heroda, za cudzołóstwo. Potępiał
publicznie jego związek z Herodiadą, żoną brata. Za tę śmiałą obronę trwałości małżeństwa i czystości
obyczajów poniósł śmierć męczeńską. Podczas uczty król Herod przysiągł córce Herodiady, Salome,
że spełni każde jej życzenie, ta, namówiona przez swoją matkę, zażądała głowy Jana Chrzciciela.
Prorok został ścięty, a jego głowę podano na tacy Salome. Jezus Chrystus powiedział, że między
narodzonymi z niewiast nie było większego człowieka od Jana Chrzciciela. (wiara.pl)

                             

Święci Piotr i Paweł - Książęta Apostołów

29 czerwca jest obchodzona uroczystość świętych Apostołów – Piotra i Pawła. Obu Apostołów łączy
to, że byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie i w tym mieście ponieśli śmierć męczeńską
dla Chrystusa. Tam też znajdują się ich relikwie. Dzień 29 czerwca w powszechnym przekonaniu,
był dniem śmierci Apostołów.
Wydawałoby się, że tak wiele różni świętych – Piotra i Pawła: pochodzenie, wykształcenie, pozycja
społeczna, styl życia, koleje losu. Obaj jednak spotkali na swej drodze Chrystusa i poszli za Nim aż do końca,
wypełniając swoją misję. Oddali za Niego życie i do każdego z nich można odnieść słowa z 2 Listu św. Pawła
do Tymoteusza: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatku
odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy Sędzia,
a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się Jego” (2Tm 4, 7-8). Dla wyróżnienia
św. Piotra i św. Pawła oraz dla podkreślenia ich szczególnych zasług dla Kościoła nadano im tytuły
„książąt Apostołów”. Są oni także dla nas przykładem niezwykłej wiary, nadziei, miłości i wierności
swemu powołaniu. (E. Hildt)

                             

Myśli na każdy dzień - ks. Jan Twardowski
Co można powiedzieć o czerwcu? Jest pośrodku roku, tak jak serce pośrodku człowieka.
Szósty z dwunastu miesięcy. O ile maj jest miesiącem odradzania się życia, o tyle czerwiec jest miesiącem,
w którym wszystko kwitnie i owocuje, nawet pokrzywa, obgadana, że parzy, wstrętna jak czarownica,
kwitnie. Miesiąc kwitnących piwonii, nazywanych różami zielonoświątkowymi.
Czerwiec jest najcieplejszym miesiącem, ma najwięcej ciepłych dni i nocy.
Taki właśnie miesiąc Pan Jezus wybrał sobie na objawienie świętej Małgorzaty Marii Alacoque,
siostrze wizytce, tajemnicy swego Serca: „Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi”.
Koniec czerwca jest początkiem radości. Miesiąc odchodzi, ale czerwcowy Jezus rozdaje podarunki,
jak święty Mikołaj: uczniom wakacje, i to aż dwa miesiące po trzydzieści jeden dni każdy.
Nie daje lutego-skąpca, ale miesiące w pełnym wymiarze. Dorosłym daje urlopy, rolnikom – zapowiedź
żniw, owocu ich pracy.
Nie smućmy się, kiedy kończy się czerwiec. Litanię do Serca Pana Jezusa można odmawiać każdego dnia.
Cieszmy się bogactwem radości, jakie dał miesiąc Serca Jezusowego.

                             

O wędrowaniu... - nie tylko wakacyjnym
O tym, że cel w życiu jest niezbędny człowiekowi, nie muszę nikogo przekonywać. Każdy z nas
ma własne cele, do których dąży. Każdy ma też własną drogę przez życie. Myślę, że człowiek potrzebuje
wsparcia w tej wędrówce, więc pragnie pokonać samotność. Niezbędny jest ktoś, w kim mamy wsparcie
i razem pokonujemy trudności. Potrzebujemy przewodnika. Skąd wziąć odpowiedniego, jeśli droga
każdego jest indywidualna i nikt wcześniej nią nie szedł?
Bóg oferuje nam jedynego w swoim rodzaju przewodnika, którym jest On sam! Niestraszne
są Mu najdziwniejsze przeszkody i przeciwności. Jest dostępny o każdej porze dnia i nocy. Nie noś z sobą
plecaka, kompasu ani latarki, bo On jest wszystkim czego potrzebujemy. To właśnie w zaufaniu tkwi
siła i moc, którą Bóg nam daje. On też wie najlepiej, gdzie powinniśmy się znaleźć w danym momencie,

co robić i jak myśleć by trafić (może kolejny raz) na właściwy szlak drogi, którą nam przeznaczył.
Każdy z nas może błądzić, ale jeśli mamy takiego Przewodnika, to ostatecznie dotrzemy do celu!
Odnajdziemy właściwą drogę o ile będzie w nas świadomość, że możemy ją znaleźć. Trzeba decydować
się jak najszybciej, aby nie stracić czasu na szukanie przewodników „w ciemno”. Ostatecznie chodzi o to,
byśmy mieli jasną i przejrzystą drogę. Bóg jest światłością. Jeśli On będzie nas prowadził, to my będziemy
światłością w świecie. Bóg też daje nam marzenia. Jeśli zdecydujemy się by iść z Nim przez życie
przekonamy się, że marzenia (nie tylko cudze) się spełniają.
Zbliżają się wakacje. Wielu z nas będzie podróżować, odwiedzać różne miejsca. Aby lepiej je poznać
potrzebny jest ktoś, kto już zna ich historie. Bóg nie jest przewodnikiem po pojedynczych miejscach.
Jest Nim w całym naszym życiu. Skoro on zna naszą przyszłość i wie o nas wiele więcej niż my sami o sobie,
to nie mamy nic do stracenia. Zaryzykuj i daj się Jemu poprowadzić już dziś! Czy powiesz Bogu „Tak"? (M.)

                             

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XII NIEDZIELA ZWYKŁA
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Dzisiaj Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela Msza św. o godz. 11.30 w intencji
rejonów VII i VIII. Odpust parafialny w Łowcach.
W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Nabożeństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II, nabożeństwo do Serca Pana Jezusa i Msza św.
W piątek Uroczystość Św. Apostołów Piotra o Pawła. U nas Msze św. o godz. 8.00, 10.00
i 18.00. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W sobotę zakończenie nabożeństw czerwcowych.
W przyszłą niedzielę. Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów I i II.
Serdecznie dziękujemy za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ
na godz. 8.00 mieszkańców ul. Złota Góra nry od 31 do końca.
Stowarzyszenie „Nowe Życie” zaprasza na rodzinny piknik bezalkoholowy. Odbędzie się on
dzisiaj od godz. 16.00 na placu przed urzędem miasta.
Bardzo prosimy parafian i gości o wchodzenie do kościoła na nabożeństwa i Msze święte.
W naszym kościele jest dużo wolnego miejsca, także dużo wolnych miejsc siedzących. Jest także
włączany nawiew chłodnego powietrza. Bardzo prosimy rodziców, by nie gorszyli swoich dzieci
ucząc je od małego lekceważenia Pana Boga i świętych spotkań z Nim podczas Mszy świętych
stojąc poza kościołem.

INTENCJE MSZY ŚW. 24/06/2018 - 01/07/2018
24/06/2018 XII Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - O Boże błog. i opiekę MB dla żyjących
i życie wieczne dla zmarłych sióstr z róży Doroty Michalewskiej; 11:30 - Za rejon VII i VIII;
16:00 - Za + JANINĘ Burbeło.
25/06/2018 Poniedziałek: 06:30 – 1. Za + MARTĘ Luft – (Urząd Miasta); 2. Za + ADAMA Walickiego –
(R. Kaczmarz); 18:00 - Za + STANISŁAWA Wanio w 9 r. śmierci.
26/06/2018 Wtorek: 06:30 – 1. Za + MARTĘ Luft – (Urząd Miasta); 2. Za + JANINĘ Szczechowicz –
(Sąsiedzi z Akacjowej); 18:00 - Za ++ ANNĘ i KAZIMIERZA oraz ich ++ RODZICÓW.
27/06/2018 Środa: 06:30 – 1. Za + BRONISŁAWĘ Wyczawską; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz - (Sąsiedzi
z Akacjowej); 18:00 - Za + RYSZARDA Pelczarskiego w 3 r. śmierci.
28/06/2018 Czwartek: 06:30 – 1. Za + JANUSZA Bratkowskiego; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz – (Irena
i Danuta); 18:00 - Dziękczynna w 33 r. ślubu z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę M Bożej.
29/06/2018 Piątek – Św. Apostołów PIOTRA i PAWŁA: 08:00 - Za ++ JANA i JANINĘ – (R. Hawryło);
10:00 - Za + STANISŁAWĘ Jurysta; 18:00 - Za + EMILIĘ.
30/06/2018 Sobota: 06:30 – 1. Za + MARKA Potyrało w 25 r. śmierci; 2. Za + JANINĘ Szczechowicz –
(Urząd Miasta); 18:00 - Za + JANUSZA Pilsaka.
01/07/2018 XIII Niedziela Zwykła: 08:00 - Za parafian; 10:00 - O Boże błogosławieństwo dla MARII
i TADEUSZA w 40 r. ślubu; 11:30 - Za rejon I i II; 16:00 - Za + ADAMA Walickiego – (Krąg Rodzin).

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

