W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 156 – 25 listopada 2018 r. – XXXIV Niedziela Zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Ewangelia na niedzielę (J 18,33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus
odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o
Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani
wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi
biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem
powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z
prawdy, słucha mojego głosu».

Rozważanie:
Dzisiejsza liturgia ma ożywić w nas pragnienie, aby Chrystus prawdziwie królował w naszym życiu.
By jednak tak się stało, trzeba najpierw odnowić naszą więź z Tym, który pierwszy nas umiłował
i stoczył wielką bitwę, odnosząc rany i ponosząc śmierć w swoim ciele, przybity do krzyża naszymi
grzechami. Tak właśnie zwycięża Chrystus. Jego triumf jest triumfem miłości nad nienawiścią, nad
złem i niewdzięcznością. Jego zwycięstwo poprzedza pozorna klęska. Ale tak właśnie zwycięża
miłość: daje się pokonać. Chrystus jest królem ukrzyżowanym. Jego potęga tkwi w tym całkowitym
oddaniu siebie. Jest królem ukoronowanym cierniami, zawieszonym na krzyżu, i pozostaje takim na
zawsze. Także i teraz, zasiadając po prawicy Ojca, do którego powrócił po swoim zmartwychwstaniu.
Po ludzku Jego królewskość jest bardzo trudna do zrozumienia. Trzeba na nią spojrzeć przez pryzmat
drogi pokornej miłości oraz życia będącego darem i służbą. Stąd tylko Duch Święty czyni nas
zdolnymi do zjednoczenia z tym pokornym Królem chwały. Do Jego umiłowania wezwany jest każdy
uczeń. Ale to rodzi konieczność śmierci, śmierci dla świata ludzkiego egoizmu, namiętności, próżnych
pragnień i zuchwałości. Śmierć, która mimo wszystko prowadzi do osobistego doświadczenia wolności
i wzrostu, do prawdziwego życia i pełnej radości. (Lectio divina na każdy dzień roku, t. 14)
W liturgii obchodzimy:
w piątek – święto św. Andrzeja, apostoła.
Liturgia słowa:
Niedziela (25.11): Dn 7,13-14 Ps 93 Ap 1,5-8 J 18,33b-37; poniedziałek (26.11): Ap 14,1-3.4b-5
Ps 24 Łk 21,1-4; wtorek (27.11): Ap 14,14-20 Ps 96 Łk 21,5-11; środa (28.11): Ap 15,1-4 Ps 98
Łk 21,12-19; czwartek (29.11): Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Ps 100 Łk 21,20-28; piątek (30.11):
Rz 10,9-18 Ps 19 Mt 4,18-22; sobota (01.12): Ap 22,1-7 Ps 95 Łk 21,34-36.

„Duch, który umacnia miłość”
W pierwszą niedzielę Adwentu 2017 r. wszedł w życie dwuletni program (2018-2019) opracowany
przez Komisję Duszpasterstwa KEP. Jego celem jest odkrycie Osoby Ducha Świętego, otwarcie się na
Jego działanie oraz refleksja nad sakramentem bierzmowania i jego skutkami.
Program duszpasterski uwzględniał przypadające w 2018 r. rocznice ważnych wydarzeń
historycznych, w tym 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (11 listopada) i 450.
rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki (15 sierpnia).
Rok 1- Odkrywanie Osoby i darów Ducha Świętego. Zasadniczym zadaniem I roku realizacji
Programu było odkrywanie Osoby Ducha Świętego oraz Jego darów. Uwaga została skierowana na
skutki bierzmowania, ich zastosowanie w procesie dochodzenia do dojrzałości chrześcijańskiej oraz na

potrzebę budowania i wspierania środowiska wzrostu wiary. Wśród zadań tego etapu na szczególną
uwagę zasługuje troska o odnowienie w sobie Bożego synostwa, odkrywanie własnej tożsamości
chrześcijańskiej, zrozumienie wagi osobistego wyboru Chrystusa, ściślejsze zjednoczenia z Nim oraz
odkrywanie parafii jako wspólnoty rozwoju i dojrzewania wiary.
Rok 2 – Misja w mocy Bożego Ducha rozpoczniemy za tydzień, w pierwszą niedzielę Adwentu.
Będzie poświęcony misji, czyli pokazywaniu, jak realizowane jest powołanie ucznia-misjonarza, który
przyjmuje od Chrystusa wezwanie do chrześcijańskiego świadectwa.
Program nie ogranicza się wyłącznie do ludzi młodych. Jego adresatami są wszyscy ochrzczeni –
zarówno ci, którzy zostali już bierzmowani, jak i ci, którzy ten sakrament dopiero otrzymają. W tym
kontekście szansą duszpasterską będzie towarzyszenie wiernym w odkrywaniu darów Ducha Świętego,
które „zostały im wprawdzie udzielone, jednak bardzo często pozostają niezauważone lub
niewykorzystane”. Wszystkim życzymy piękna odkrycia sakramentu bierzmowania, osobistej misji
w Kościele, a przede wszystkim mocy działania Ducha Świętego.

Królestwo Boże przychodzi w Jezusie
Pan Jezus rozpoczął swą misję od znamiennych słów: „Czas się już wypełnił. Przybliżyło się do was
królestwo Boże! Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,14-15). W ten sposób zwiastuje
początek królowania Boga wewnątrz dziejów świata i rodzaju ludzkiego, poprzez zamieszkania Boga
pośród nas. „Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im:
«Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: ‘Oto tu jest’ albo: ‘Tam’. Oto bowiem
królestwo Boże pośród was jest»” (Łk 17,20-21). Chodzi tu o Jego własną Osobę – Mesjasza-Króla i
Jego działanie, w którym objawiała się moc i miłość Boga. Bożą mocą Jezus uzdrawiał chorych i
wypędzał złe duchy. Miłością miłosierną Boga przemieniał grzeszników i celników, odpuszczając im
nawet najcięższe grzechy. Natomiast Janowi Chrzcicielowi, który przez uczniów pytał z więzienia, czy
królowanie Boga już przyszło, odpowiedział: „Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co
patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą,
umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię” (Mt 11,2-5). Tak oznajmia, że panowanie
Boga jest już obecne w świecie i dosięga każdego, kto przychodzi do oczekiwanego Mesjasza. Co
więcej, dokonywane przez Jezusa uzdrowienia, uwalnianie opętanych spod panowania Szatana,
a zwłaszcza wskrzeszanie umarłych – to jakże ważne i czytelne zapowiedzi Jego chwalebnego
zmartwychwstania. W zmartwychwstaniu objawia się pełnia mocy i miłości Boga, Jego królowanie,
wymownie zapowiedziane w słowach skierowanych do skruszonego łotra: „Zaprawdę, powiadam ci:
Dziś ze mną będziesz w raju” (Łk 23,43). (Z Listu KEP na Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
25.11.2012)

Uzdrawiająca moc Modlitwy Pańskiej – cz. 1
Jezus nauczył nas wzywać Boga, naszego Ojca, dlatego ośmielamy się mówić:
Ojcze nasz... Kiedy wypowiadamy słowa „Ojcze nasz”, idziemy do Niego, ramię w ramię z braćmi
i siostrami na całym świecie. W modlitwie wspominamy też tych, którzy odeszli. Bóg jest „naszym”
Ojcem, Ojcem żyjących i umarłych. Bóg postanowił nas stworzyć, karmić, nauczać, uzdrawiać,
chronić, karcić i kochać każdego z nas. Trzyma nas w dłoni i obiecuje, że nigdy nas nie opuści i nigdy
o nas nie zapomni. Pierwszym uzdrowieniem, jakie znajdujemy w Modlitwie Pańskiej, jest
uświadomienie sobie, że Bóg jest kochającym Ojcem. „Bóg jest miłością” (1J 4,16). W Nim jesteśmy
bezpieczni. Możemy Mu powierzyć życie. On jest wierny, godny zaufania i niezawodny pod każdym
względem. Słowo „Abba”, kochający ojciec, zostało użyte w Nowym Testamencie 175 razy.
... któryś jest w niebie... Ten fragment przypomina nam, że On nie jest taki jak nasi ziemscy
ojcowie. Jego miłość jest idealna i bezwarunkowa. On nigdy nas nie skrzywdzi ani nie zawiedzie.
Pragnie nam pomagać we wszystkim, nawet w drobnych sprawach życia codziennego. Jego
możliwości są nieograniczone. Może dokonywać wielkich czynów uzdrowienia i zbawienia, aby
zaspokoić nasze potrzeby. Jego możliwości są większe niż nasze. A jednak możemy Go znać i kroczyć
u Jego boku w Królestwie Niebieskim. „Szukajcie tego, co w górze” (Kol 3, 1)
... święć się Imię Twoje... Imię Boga (Jego natura, osoba, charakter) jest święte, nieskalane i godne
wszelkiej czci. Modlimy się, aby Jego imię było uświęcane w naszym życiu i życiu wszystkich ludzi.

Modlimy się, byśmy życiem zawsze czcili Jego imię. Im bardziej możemy sławić Jego świętość, Jego
cudowną naturę, tym bardziej otwieramy się na uzdrowienie. W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty
udzielił zgromadzonym daru języków, by sławili imię Pana jeszcze bardziej. Wysławiajmy Go całym
sercem.
...przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi... Prosimy Go, aby był
Panem naszego życia i świata, który ma nadejść. Mów: „Ty, o mój Boże jesteś moim Królem” (Ps
44,5). Modlimy się, by Jego sprawiedliwość i pokój królowały w sercach wszystkich. ludzi. Modlimy
się, aby Jego królestwo nastało w krajach ogarniętych wojną. Modlimy się, by Jego królestwo nastało
w rozbitych rodzinach, w złamanych ciałach i złamanych istnieniach. Modlimy się, by Jego królestwo
nastało wśród narkomanów i w klinikach aborcyjnych. Kiedy postępujemy w chrześcijańskim
pielgrzymowaniu, jasne staje się, że naszym głównym celem jest budowanie Jego Królestwa tam,
gdzie jesteśmy. Ponieważ każdy z nas ma do spełnienia zadanie zgodne ze swoim powołaniem.
Wypełnienie woli Ojca i dopełnienie Jego dzieła jest dla nas chrześcijan równie ważne dla duchowej
równowagi jak pożywienie dla ciała. Prawdziwe szczęście daje poddanie się woli Boga. „Jest moją
radością, mój Boże, czynić Twoją wolę” (Ps 40,9) (O. Robert De Grandis, Uzdrowienie przez Eucharystię)

Modlitwa za zmarłych kapłanów i nauczycieli
We wtorek ubiegłego tygodnia kapłani z naszego dekanatu zgromadzili się na Mszy Św. o godzinie
19.00, by modlić się za swoich współbraci w kapłaństwie, którzy poprzedzili ich w drodze do Pana.
Padało wiele nazwisk poczynając od Ks. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka i Ks. Biskupa Stefana
Moskwę, poprzez księży profesorów Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, zmarłych
kolegów z czasu studiów, współpracowników z różnych parafii, kapłanów rodaków. W modlitwie tej
uczestniczyli też parafianie, którzy skorzystali z zaproszenia Księdza Proboszcza, by w ten sposób
podziękować tym wszystkim zmarłym kapłanom, z którymi zetknęli się w swoim życiu.
Ubiegły czwartek był czasem modlitewnej pamięci o zmarłych katechetach nauczycielach,
wychowawcach i pracownikach oświaty pracujących w radymniańskich szkołach bądź z Radymna
pochodzących. Imiennie byli wyczytani nauczyciele od najdalszych lat powojennych po tych, którzy
zmarli stosunkowo niedawno. Dla zebranych w ten dzień na modlitwie nauczycieli był to szczególny
czas przeżywania „świętych obcowania” – nie tylko dlatego, że jak żartem powiedziała jedna
z koleżanek „też mogłam być na tej liście” – ale przez wdzięczność dla swoich poprzedników. (D.E.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku liturgicznego.
Po Mszy św. o 11.30 wystawienie Najśw. Sakramentu i akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najśw. Sercu Jezusowemu. Do tego nabożeństwa będzie użyta i wcześniej poświęcona
nowa, piękna monstrancja. Serdeczne Bóg zapłać anonimowemu fundatorowi tej monstrancji.
2. W czwartek cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.
3. W piątek święto św. Andrzeja apostoła. W piątek rano Msza św. w intencji naszych zmarłych
polecanych Panu Bogu w tegorocznych modlitwach wypominkowych.
4. W sobotę pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwo różańcowe.
5. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na godz.
8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 6.
6. Za tydzień już I niedziela Adwentu. Uwaga! Tradycyjnie w naszym kościele w Adwencie
pierwsza Msza św. w niedziele będzie o godz. 6.00. (Nie będzie Mszy św. o godz. 8.00)
7. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie sprawowana w intencji rejonów I i II.
Podczas nabożeństwa o godz. 15.30 zmiany tajemnic różańcowych. Zapraszamy wszystkich
należących do Żywego Różańca.
8. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na spotkanie LEKTORÓW, a w środę
DIAKONIĘ EWANGELIZACYJNĄ.

Serdecznie dziękujemy parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła w całym
miesiącu listopadzie. W tych pracach wzięli udział:
W sobotę 3 XI : Grażyna SAMBORSKA, Zofia GOMÓŁKA, Bogumiła RAK, Józef RAK, Wanda
HALWA, Jadwiga MIĘDLAR, Józefa HALICKA, Beata CHRZANOWSKA.
W sobotę 10 XI : Witold TRELKA, Mateusz LUBCZYŃSKI, Artur MARCIAK, Danuta PTASZNIK,
Kazimiera BARSKA, Bronisława KURDYBACHA, Maria KRZYŻOWSKA, Elżbieta RUBA, Teresa
LUFT, Sebastian JAGIEŁŁO.
W sobotę 17 XI : Maria OŚMAK, Zofia FOLIS, Danuta WRÓBEL, Jan KRUKOWSKI, Jadwiga BAL,
Bożena BAL, Emilia CIESIELKA, Danuta TARNAWSKA, Krystyna WRÓBEL, Henryk LEJA.
W sobotę 24 XI : Halina RĘKAS, Bogusława FRANUS, Czesława STRAWIŃSKA, Grażyna GWÓŹDŹ,
Katarzyna GAŁĘZA, Barbara NAGNOWSKA-KURZAWA, Genowefa KUD, Jadwiga KĘDZIERSKA.

INTENCJE MSZY ŚW. 26/11/2018 - 02/12/2018
26/11/2018 Poniedziałek
06:30 Za + JÓZEFA Sławińskiego; 06:30 Za + ANIELĘ (od przychodni VITA Bielsko Biała)
17:00 Za + STANISŁAWĘ Sabatowską w 1 rocz. śmierci; 17:00 Za + ROMANA Kurasza
27/11/2018 Wtorek
06:30 Dziękczynna za 60 lat sakramentu małżeństwa ZDZISŁAWA i MARII z prośbą o
Boże błog. zdrowie i potrzebne łaski; 06:30 Za + ANIELĘ (od przychodni VITA Bielsko Biała)
17:00 Za + HELENĘ Kokot w 1 rocz. śmierci
17:00 Za + ks. WŁADYSŁAWA SZYNGIERĘ w 7 rocz. śmierci
28/11/2018 Środa
06:30 Za + ANIELĘ (od córki Renaty z wnuczką Magdaleną)
06:30 Za + JANA Sobejko (od córki Urszuli)
17:00 O Boże błog dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych sióstr z Róży Bogusławy
Franus; 17:00 Za + ANETĘ Bereźnicką w 9 rocz. śmierci
29/11/2018 Czwartek
06:30 Za + MIECZYSŁAWA Gwóźdź w 8 rocz. śmierci
06:30 Za + JANA Sobejko (od córki Agnieszki)
17:00 Za + STANISŁAWA w 3 rocz. śmierci; 17:00 Za + WOJCIECHA Franus
30/11/2018 Piątek
06:30 Za dusze polecane w tegorocznych wypominkach
06:30 Za + BRONISŁAWA
17:00 O zdrowie i potrzebne łaski dla księży z naszej parafii (od róży Bogusławy Franus)
17:00 Za + JANINĘ Szczechowicz z róży p. Beaty Krynickiej
01/12/2018 Sobota
06:30 Dziękczynna z okazji 50 rocz. urodzin
06:30 Za + JÓZEFA Kluz w 10 rocz. śmierci
17:00 Za + KRZYSZTOFA Kuźniara w 3 rocz. śmierci
17:00 Za + RODZICÓW ANTONINĘ i JANA (od córki Bogusławy Franus)
02/12/2018 I Niedziela Adwentu
06:00 Za parafian
10:00 Za kapłanów pracujących w Parafii (od róży Marii Motyka); 11:30 Za rejon I i II;
16:00 Za Ks. Czesława Ks.. Krzysztofa i Ks. Jakuba z okazji imienin o Boże błog. i opiekę
Matki Bożej (od Przyjaznego DOM–u)
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

