W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 157 – 2 grudnia 2018 r. – I Niedziela Adwentu
Ewangelia na niedzielę (Łk 21, 25-28. 34-36)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu
i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza
i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń
zagrażających ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy
ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką
chwałą. a gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze
odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa
i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem
na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie,
abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym».

Rozważanie:
Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi o znakach, które poprzedzają Jego powtórne przyjście. Nie
sposób nie zauważyć, że znaki te możemy dostrzec podczas naszego czasu. Zawsze zdarzają się i
zdarzać będą różnego rodzaju kataklizmy, katastrofy i inne bolesne wydarzenia. Są one dla nas
znakiem, że czas poprzedzający powtórne przyjście Jezusa, to czas obecny – nasze teraz. Można na te
znaki patrzeć w dwojaki sposób. Są ludzie, którzy na koniec świata patrzą z trwogą. Ale są też inni,
którzy wierząc dostrzegają istniejące zło, ale otwierają serca na nadchodzącą nadzieję, wiedząc, że
czeka ich wyzwolenie. Jezus zaprasza nas dziś do czujności. Szczególnie winniśmy zwracać uwagę na
to, co czyni nasze serca ociężałymi i gasi w nas ducha. Czuwanie i modlitwa w każdym czasie pozwoli
uniknąć uroków zła i z nadzieją stanąć przed Synem Bożym. (D.E.)
W liturgii obchodzimy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera, we wtorek – św. Jana
Damasceńskiego, prezbitera i doktora Kościoła oraz św. Barbary, dziewicy i męczennicy, w
czwartek – św. Mikołaja, biskupa, w piątek – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, w sobotę –
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Intencje modlitewne - grudzień:
Intencja ogólna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy
dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.
Diecezjalna intencja różańcowa: O dobre przygotowanie na obchód tajemnicy Wcielenia Bożego
Słowa.
Liturgia słowa:
Niedziela (02.12): Jr 33,14-16 Ps 25 1Tes 3,12-4,2 Łk 21,25-28.34-36; poniedziałek (03.12): Iz 2,1-5
Ps 122 Mt 8,5-11; wtorek (04.12): Iz 11,1-10 Ps 72 Łk 10,21-24; środa (05.12): Iz 25,6-10a Ps 23
Mt 15,29-37; czwartek (06.12): Iz 26,1-6 Ps 118 Mt 7,21.24-27; piątek (07.12): Iz 29,17-24 Ps 27
Mt 9,27-31; sobota (08.12): Rdz 3,9-15 Ps 98 Ef 1,3-6.11-12 Łk 1,26-38.

I Prawo Życia Duchowego: Bóg Cię kocha i chce Twojego szczęścia
Św. Jan w swoim Pierwszym Liście, aż dwukrotnie powtarza, że Bóg jest miłością (1J 4,8.16), by
dalej przypomnieć: My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował (1J 4,19). Pokazuje
w ten sposób, że Miłość Boża jest pierwsza i wyprzedza naszą miłość. Gdy Bóg przedstawiał się
Mojżeszowi mówiąc JESTEM, KTÓRY JESTEM (Wj 3,14), chciał w ten sposób zapewnić go o swojej

obecności, w życiu Mojżesza i całego Izraela, a także w obecności w życiu każdego z nas. Czułość
Bożej Miłości opisuje prorok Ozeasz w słowach: Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy
miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę - schyliłem się ku niemu
i nakarmiłem go. (Oz 11,4) Wierność Bożej Miłości przedstawia prorok Izajasz: Bo góry mogą ustąpić
i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze
pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. (Iz 54,10) i Czyż może niewiasta zapomnieć o swym
niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę
o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną. (Iz 49,15-16) Obraz
naszych imion wyrytych na Bożych dłoniach, to znak Bożej troski i pamięci o każdym z nas. Bóg jest
zawsze wierny swojemu przymierzu z człowiekiem - kocha go niezmienną Miłością, nawet gdy ten
człowiek grzeszy. Pisze Św. Paweł: Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może
się zaprzeć siebie samego. (2Tm 2,13). Nie jest ważne jak daleko jesteśmy od Boga, Miłosierny Ojciec
zawsze wybiega nam naprzeciw tak, jak wybiegł naprzeciw marnotrawnego syna, gdy ten był jeszcze
daleko (Łk 15,20). Cechy miłości zbiera Hymn Św. Pawła: Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość
nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego,
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się
z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma.
(1Kor 13,4-7) Św. Paweł nie pisze tu tylko o tym, jaka powinna być nasza miłość, ale przede
wszystkim wskazuje jaka jest Boża Miłość względem nas.
Celem Bożej Miłości jest szczęście człowieka. Jezus mówi: Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały
życie i miały je w obfitości. (J 10,10), a w innym miejscu: To wam powiedziałem, aby radość moja
w was była i aby radość wasza była pełna. (J 15,11). Czy w ten sposób przeżywam moje życie
z Bogiem? Św. Jan pisze w cytowanym już Liście: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec:
zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. (1J 3,1a) i dalej Umiłowani, obecnie
jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi,
będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. Każdy zaś, kto pokłada w Nim tę
nadzieję, uświęca się podobnie jak On jest święty. (1J 3,3-4) Szczęście, które chce nam dać Bóg daleko
przekracza nasze o nim myślenie. Bóg chce dać o wiele więcej niż prosimy. Życie w obfitości, pełna
radość, uświęcenie – pragniesz tego, czy się tego lękasz? Boisz się, że to zbyt trudne, że coś dla ciebie
ważnego utracisz? Otwórz się na Bożą Miłość. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa
lęk, ponieważ lęk kojarzy się z karą. Ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. (1J 4,18)

Uzdrawiająca moc Modlitwy Pańskiej – cz. 2
Jezus nauczył nas wzywać Boga, naszego Ojca, dlatego ośmielamy się mówić:
...chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj... Bóg zawsze spełniał potrzeby swojego ludu
zwykłymi i niezwykłymi sposobami. Zapewnił pożywienie Izraelitom na pustyni, nakarmił Eliasza
i wdowę, która mu służyła; nakarmił pięciotysięczny tłum. Jest też wiele współczesnych przykładów,
w tym cud rozmnożenia pożywienia dla biednych w Juarez, w Meksyku. Przychodzimy do Pana
z codziennymi potrzebami ciała, ducha i umysłu. Modlimy się o potrzeby fizyczne: schronienie,
ubranie, jedzenie, zdrowie. Modlimy się o potrzeby umysłu: o poznanie Boskich tajemnic,
wykształcenie, naukę, mądrość w podejmowaniu decyzji, potrzeby społeczne, zdrowie psychiczne
i emocjonalne. Modlimy się o potrzeby ducha: nasz związek z Bogiem, łaskę przebaczenia, głębsze
nawrócenie i zdolność wypełniania powołania. Jezus opowiedział przypowieść o właścicielu winnicy,
który zatrudniał pracowników o różnych porach, płacąc im tak samo. Każdemu dawał to, co było
potrzebne danego dnia. Wszyscy mamy takie same potrzeby; On daje nam to czego potrzebujemy
danego dnia.
...odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom... Przebaczenie jest
kolejnym elementem kluczowej mocy Modlitwy Pańskiej. Jeżeli nie potrafisz przebaczyć, proś Boga,
aby dał ci wolę przebaczenia. Pomoc może przynieść czytanie fragmentów Pisma Świętego, w których
jest mowa o Bożym miłosierdziu, męce Jezusa na krzyżu i synu marnotrawnym. Pozwolą ci one
doświadczyć Boskiego przebaczenia i miłości. Wiedz, że Ojciec zawsze czeka na ciebie z otwartymi
ramionami. Odpowiedzmy dzisiaj na Jego miłość!

...i nie wódź nas na pokuszenie... Przed rozpoczęciem działalności Jezus został poddany próbie był kuszony przez diabła na pustyni. Szatan kusił Jezusa w ten sam sposób co nas, obiecując wszelkie
bogactwa i władzę tego świata, jeżeli tylko będziemy mu służyć. Jezus wiedział, jaką walkę będziemy
musieli stoczyć. Modlił się do Ojca za swoich uczniów i za nas. On zna nasze słabości i podatność na
pokusy i odkrywa przed nami drogę zwycięstwa.
...ale nas zbaw ode złego... To jest potężna modlitwa wyzwolenia. „Zbaw nas (lub ratuj) od złego”
była to formuła używana pierwotnie w Kościele. Możemy być wyzwoleni od zła. Możemy wezwać
Jezusa, a On przybędzie z całą potęgą. Nie musimy być zniewoleni przez wroga. Za każdym razem,
gdy jesteśmy bliscy upadku, możemy Go wezwać i On tam będzie. Na zło możemy patrzeć też w
szerszej perspektywie jako na wszystko co przeszkadza nam doświadczać miłości Boga. Prosimy o
wyzwolenie od niepokoju i poczucia niższości. Pan mówi: „Nie martw się”. Czymże jest niepokój,
jeżeli nie obawą o przyszłość? Martwimy się o przyszłość, nad którą nie mamy kontroli. Uwolnij nas
od wszelkiego zła. Pomóż nam uwolnić się od skłonności do niepokoju, tendencji do poddawania się
rzeczom, które odciągają nas od Boga, a więc niechęci i szukaniu zemsty. To daje tylko śmierć.
Prosimy o życie. Mów: „Panie, nie ugnę się dzięki Twojej sile”. Jezus mówi w Ewangelii św. Jana
(4,7), że mamy stawić czoło diabłu, a wtedy on odejdzie. Szukamy Boskiej ochrony przez modlitwę,
przez przejęcie władzy nad złem, przez Pismo święte, przez sakramenty, przez wspólnotę
chrześcijańską. Nie musimy się bać zła. Ojciec Niebieski jest tuż obok nas, w imię Jezusa, w potędze
Ducha Świętego. „Większy jest Ten, który w was jest, od tego, który jest w świecie” (1 J 4, 4). Kiedy
odmawiamy Modlitwę Pańską, jednoczymy się z milionami innych ludzi na całym świecie, którzy
odmawiają ją codziennie. Świadomi tego stajemy z pokorą przed Ojcem, z Jezusem, Maryją i
wszystkimi świętymi, zajmując zasłużone miejsce jako córki i synowie kochającego Ojca i odważnie
głosimy: BO TWOJE JEST KRÓLESTWO, POTĘGA I CHWAŁA NA WIEKI. AMEN! (O. Robert
De Grandis, Uzdrowienie przez Eucharystię)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – I NIEDZIELA ADWENTU
Dziś w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok duszpasterski,
przeżywany pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. W dni powszednie w adwencie, o
godz. 6.00 będą odprawiane Msze św. o Matce Bożej – nazywane RORATAMI.
Zapraszamy do licznego udziału.
2. Dzisiaj podczas nabożeństwa o godz. 15.30 zmiany tajemnic różańcowych.
Zapraszamy wszystkich należących do Żywego Różańca.
3. W czwartek uroczystość odpustowa św. Mikołaja w Parafii św. Wawrzyńca.
4. W tym tygodniu pierwszy czwartek i piątek miesiąca. Chorych odwiedzimy od godz.
8.00. Będzie to także dzień spowiedzi i Komunii św. przedświątecznej dla chorych nie
odwiedzanych w pierwsze piątki. Prosimy o zgłaszanie tych chorych w zakrystii.
5. W czwartek cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.
i nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II, a w piątek wieczorem
nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Faustyny.
6. W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. będą: o godz. 6.00
(roraty). Druga Msz św. o godz. 8.00 i wieczorna o godz. 17.00.
7. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania wyjątkowo w
PIĄTEK na godz. 18.00 (ze względu na święto) mieszkańców os. Jagiełły blok nr 7.
8. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji rejonów III i IV.
9. W zakrystii można nabyć Świece Caritas w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
10. Jak co roku podczas Rorat będziemy losować figurkę Dzieciątka Jezus do domowej
szopki. Dlatego prosimy dzieci aby przynosiły pięknie przyozdobione serca w których
wypiszą swoje dobre uczynki czy postanowienia spełniane w danym dniu. Serca
należy składać do koszyka obok żłóbka podając imię i nazwisko. Zachęcamy dzieci aby
uczestniczyły w procesji roratnej niosąc zapalone lampioniki.
1.

Dyrekcja oraz pracownicy z Przedszkola Parafialnego w Radymnie składają
serdeczne podziękowanie za włączenie się w pomoc Mateuszowi i zakup książkicegiełki przeznaczonej na jego leczenie.
12. Młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
organizuje Akcję Charytatywną pod nazwą „Bądźmy Mikołajami”. Celem akcji jest
zbiórka słodyczy, zabawek i przyborów dla dzieci szkolnych z Domu Samotnej Matki w
Przemyślu. Akcja jest prowadzona w dniach od 1 do 4 grudnia. Dary można składać w
sklepach spożywczych na terenie miasta Radymna.
13. Zapraszamy na spotkania w tym tygodniu po Mszy św. wieczornej:
- w PONIEDZIAŁEK Ministrantów
- we WTOREK Diakonię Liturgiczną
- w ŚRODĘ rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej
- w CZWARTEK zapraszamy na spotkanie przedstawicieli wszystkich REJONÓW.
- Kolejna katecheza w ramach kursu przedmałżeńskiego będzie w tym miesiącu w drugi
PIĄTEK (14 grudnia)
11.

INTENCJE MSZY ŚW. 03/12/2018 - 09/12/2018
03/12/2018 Poniedziałek
06:00 Za + MONIKĘ Tarapacką; 06:00 Za + WITOLDA w 27 rocz. śmierci
17:00 O Boże błog. dla żyjących braci i życie wieczne dla zmarłych z róży Mieczysława
Motyki; 17:00 Za + JÓZEFA w 14 rocz. śmierci

04/12/2018 Wtorek
06:00 Za + BARABARĘ Nowak (od męża i synów); 06:00 Za + JANA Rak
17:00 Za kapłanów pracujących w naszej Parafii (od róży Mieczysława Motyki)
17:00 O Boże błog. dla żyjących i życie wieczne dla zmarłych sióstr z róży Marii Motyka

05/12/2018 Środa
06:00 O zdrowie i Boże błog. dla Ks. ŁUKASZA (od chóru);06:00 Za + JANA Popiackiego
w 10 rocz. śmierci; 17:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla pielgrzymów modlących
się o trzeźwość Narodu Polskiego w Miejscu Piastowym; 17:00 Za + JANA i WALERIĘ

06/12/2018 Czwartek
06:00 Za + MIKOŁAJA Burbeło; 06:00 Za + ANDRZEJA, KATARZYNĘ i MIKOŁAJA
17:00 Za + KAZIMIERZA; 17:00 Za + EDWARDA, + MARIĘ, + FRANCISZKA i

zmarłych z RODZINY
07/12/2018 Piątek
06:00 O powołania kapłańskie i zakonne (od Dzieła Pomocy Powołaniom)
06:00 Za + JÓZEFA Sławińskiego; 06:00 Za + ANNĘ Tomaszewską (od rodziny Łuków)
17:00 O zdrowie i Boże błog. dla Ks. TOMASZA (od dzieci pierwszokomunijnych)

08/12/2018 Sobota
06:00 Za parafian;
08:00 Za + ZBIGNIEWA i LUDWIKA Tomaszewskich
08:00 Za + MARIĘ Ostrowską;
17:00 Za + MARIĘ

09/12/2018 II Niedziela Adwentu

Za parafian; 10:00 O Boże błog. dla pielgrzymujących z Radymna na Kalwarię
Pacławską; 11:30 Za rejon III i IV; 16:00 Za + STEFANA Walec w 1 rocz. śmierci.
06:00

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

