W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 158 – 9 grudnia 2018 r. – II Niedziela Adwentu
Ewangelia na niedzielę (Łk 3,1-6)
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat
był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą
Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych
kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana,
syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i
głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka
Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!
Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się
prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Rozważanie:
Bóg ustami Jana prosi nas, abyśmy ułatwili Mu dostęp do nas. Niestety, często dzieje się odwrotnie.
Nie mamy dla Boga czasu, a jeśli już czas znajdziemy, zagadujemy Go na modlitwie, zamiast słuchać.
A gdy w końcu jednak zaczynamy słuchać, za mało bywamy otwarci na to, co nowe i Bóg nadal nie
ma przystępu do nas. Wiara i wewnętrzna przemiana jest łaską. Ta łaska wymaga jednak dużej
otwartości z naszej strony. Wymaga współpracy. Jest to bowiem łaska nawrócenia, czyli radykalnej
zmiany, a tego Bóg nie chce dokonać w nas bez zdecydowanej zgody z naszej strony. (ks. Mieczysław
Łusiak SJ)

W liturgii obchodzimy:
we wtorek – wspomnienie św. Damazego I, papieża, w czwartek – św. Łucji, dziewicy i męczennicy,
w piątek – św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.
Liturgia słowa:
Niedziela (09.12): Ba 5,1-9 Ps 126 Flp 1,4-6.8-11 Łk 3,1-6; poniedziałek (10.12): Iz 35,1-10 Ps 85
Łk 5,17-26; wtorek (11.12): Iz 40,1-11 Ps 96 Mt 18,12-14; środa (12.12): Iz 40,25-31 Ps 103
Mt 11,28-30; czwartek (13.12): Iz 41,13-20 Ps 145 Mt 11,11-15; piątek (14.12): Iz 48,17-19 Ps 1
Mt 11,16-19; sobota (15.12): Syr 48,1-4.9-11 Ps 80 Mt 17,10-13.

II Prawo Życia Duchowego: Grzech nie pozwala mi doświadczyć Bożej Miłości
Miłość Boża jest wierna i niezmienna. Jest czuła i pełna troski. Dlaczego Jej nie doświadczam?
Dlaczego w moim życiu nie czuję się szczęśliwy? Dlaczego zdaje mi się, że nawet moje modlitwy,
trafiają w próżnię? Odpowiada prorok Izajasz: „wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym
Bogiem; wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze przed wami tak, iż was nie słucha” (Iz 59,2). Często
myślimy o grzechu jako o krzywdzie, którą uczyniłem innemu. Usprawiedliwiamy się czasem:
„nikogo nie zabiłem, nikogo nie okradłem… jestem w porządku”. Zapominamy o skutku grzechu,
zwłaszcza ciężkiego, dla samego grzesznika, którym to skutkiem jest oddzielenie od Bożej Miłości. W
Księdze Przysłów czytamy: „kto mnie nie znajdzie, duszę swą rani, śmierć kocha każdy, kto mnie się
wyrzeka (Prz 8,36). Grzech zaburza w nas też obraz Boga-kochającego Ojca. Widzimy Go jako
surowego sędziego albo kogoś zupełnie nie interesującego się naszym życiem. Nie oznacza to
oczywiście, że grzech jest sprawą indywidualną każdego człowieka. Grzech, nawet popełniany w
samotności, niszczy też miłość pomiędzy ludźmi. Św. Jan w swojej Ewangelii zapisał słowa Jezusa:
„Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8,34). Miłość wymaga wolności, więc
każda niewola osłabia w nas zdolność do kochania. Grzech jest wręcz zaraźliwy w swoich skutkach,

dlatego św. Paweł stwierdził: „wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,23), a
w innym miejscu: „W członkach zaś moich spostrzegam prawo inne, które toczy walkę z prawem
mojego umysłu i podbija mnie w niewolę pod prawo grzechu mieszkającego w moich członkach.
Nieszczęsny ja człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci?” (Rz 7,23-24a)
O przyczynach i skutkach grzechu pouczają nas już pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju. Pokusa,
z którą przychodzi szatan, jest zaproszeniem do dialogu ze złem. Zawsze zawiera w sobie niewiarę
w Bożą Miłość, bo wyolbrzymia Boże przykazania i nakazy. Przedstawia je jako niesprawiedliwe
i niemożliwe do spełnienia. Zawsze jest w nich fałszywa obietnica, że „otworzą się wam oczy i tak jak
Bóg będziecie znali dobro i zło” (Rdz 3,5). Zło ukazuje się nam jako szczęście, którego Bóg nam
zabrania. Czy nie objawia się to czasem np. w stwierdzeniu: „trzeba się za młodu wyszumieć” czy
nawet w obietnicach „poprawię się, ale od jutra”? Po grzechu pierwsi rodzice „poznali, że są nadzy;
spletli więc gałązki figowe i zrobili sobie przepaski” (Rdz 3,7) Grzech odziera nas zawsze z godności
dziecka Bożego (poznanie swojej nagości), ale także skłania do ukrywania własnej słabości (przepaski
z gałązek figowych). Człowiek po grzechu boi się Boga. Adam odpowiada Bogu na Jego głos:
„Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi, i ukryłem się” (Rdz 3,10).
Pierwszą reakcją człowieka po grzechu jest ucieczka przed odpowiedzialnością. Adam zrzuca swoją
odpowiedzialność na Ewę, Ewa na węża. Popatrzmy na siebie, czy też czasem nie stosujemy takich
wybiegów zrzucając odpowiedzialność na okoliczności czy otaczających nas ludzi. Może dlatego
drażnią nas osoby, które starają się żyć inaczej – bliżej Boga, zgodnie z Jego przykazaniami. Św. Jakub
w swoim Liście pisze: „To własna pożądliwość wystawia każdego na pokusę i nęci. Następnie
pożądliwość, gdy pocznie, rodzi grzech, a skoro grzech dojrzeje, przynosi śmierć.” (Jk 1,14-15), a św.
Jan napomina: „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy i nie ma w nas
prawdy.” (1J 1,8). Jezus obiecuje: „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,32).

„Kto Ty jesteś? Polak mały!”
Takim oto hasłem wychowankowie Przedszkola Samorządowego w Radymnie uczcili obchody
100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości miały miejsce 28 listopada 2018 r.
w Sali konferencyjnej naszego budynku parafialnego. Dzieci wraz z nauczycielami w interesującym
programie artystycznym poprzez śpiew pieśni patriotycznych, taniec oraz wiersze przedstawiły nam na
czym polega – oczami przedszkolaka, wspólne duchowe dziedzictwo jakim jest Polska. Na występ
dzieci zostało zaproszonych wielu znakomitych gości, m.in. historyk Instytutu Pamięci Narodowej z
siedziby w Rzeszowie, który ubogacił spotkanie swoim wykładem zatytułowanym: „Ojcowie
Niepodległości”. Zwieńczeniem występów było wręczenie przez jury nagród dla dzieci za udział w
konkursie
plastycznym:
„Polska
oczami
przedszkolaka”. Trzeba dodać, iż prace w wykonaniu
naszych małych artystów odznaczały się estetyką
oraz emanowały polskością. Na koniec zaproszeni
goście wraz najmłodszymi odśpiewali gromko
Mazurka Dąbrowskiego.
Patrząc na występy dzieci nie trudno
przypomnieć sobie ponownie słowa hetmana Jana
Zamoyskiego: „Takie będą Rzeczpospolite, jak jej
młodzieży chowanie”. Dołóżmy więc wszelkich
starań, aby młode pokolenie, było przeniknięte
duchem miłości ku naszej ukochanej, niepodległej
ojczyźnie - Polsce.

Środowiskowy Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy mieszczący się przy Parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa jest ośrodkiem dziennego pobytu dla osób dorosłych z różnymi niepełnosprawnościami typu
ABC. Swoją działalność rozpoczął 1 grudnia 2012 roku. W obecnej chwili do placówki uczęszcza 19
osób.

ŚDS za cel główny stawia usprawnienie fizyczne oraz umysłowe, rozwijanie, bądź podtrzymywanie
umiejętności związanych z czynnościami życia codziennego, usamodzielnianie uczestników, a także
zintegrowanie ich ze społeczeństwem poprzez rozwijanie prawidłowych kontaktów międzyludzkich
oraz umiejętności komunikowania się.
Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy kształtują swoje umiejętności podczas treningu:
umiejętności społecznych, dbałości o wygląd zewnętrzny, nauki higieny oraz dbałości o zdrowie
i samopoczucie, kulinarnego oraz gospodarowania środkami finansowymi, porządkowego,
praktycznego, zawodowego, umiejętności spędzania czasu wolnego oraz rozwijania własnych
zainteresowań, kształtowania pozytywnych relacji w kontaktach interpersonalnych, ruchowego.
Obowiązkiem pracowników jest przede wszystkim dbanie o wysoką jakość świadczonych usług
oraz jak najwyższą ich skuteczność, kierowanie się zasadą dobra uczestników i ich rodzin z
poszanowaniem godności i prawa do samostanowienia, a także zachowywanie w tajemnicy informacji
dotyczących podopiecznych i systematyczne dokumentowanie pracy. Wszelkie działania prowadzone
są w myśl zasad ogólnochrześcijańskich. (M.K.)

Szkoła Modlitwy
Od października do stycznia, raz w miesiącu w Wyższym Seminarium Duchownym odbywają się
weekendowe rekolekcje dla młodzieży męskiej. Właśnie dziś kończy się kolejne spotkanie z tego cyklu.
Jeden z ich uczestników zechciał podzielić się wrażeniami z październikowego spotkania.
W dniach 19-21 października miałem okazję uczestniczyć w Szkole Modlitwy, która odbyła się
w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Podczas tych weekendowych rekolekcji wraz
z innymi uczestnikami mogliśmy na nowo odkryć modlitwę, której nauczał sam Jezus – „Ojcze nasz”.
Konferencje wygłosił nam ojciec duchowny Ks. Mariusz Woźny. Poza konferencjami mogliśmy wziąć
udział w spotkaniu z nuncjuszem apostolskim w Polsce – ks. abp Salvatore Pennacchio. Dla
urozmaicenia tego czasu wybraliśmy się do Muzeum Dzwonów i Fajek, katedry greckokatolickiej
i Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu. Czas pobytu w seminarium minął nam bardzo szybko
w miłej, ciepłej i pełnej radości atmosferze. (KJ)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – II NIEDZIELA ADWENTU
1. Pamiętajmy o zmianie godzin Mszy św. w niedziele adwentowe (6.00; 10.00; 11.30 i
2.

3.

4.
5.
6.

16.00). Nie ma Mszy św. o godz. 8.00.
Poza niedzielami codziennie Msze św. roratnie o godz. 6.00. Zapraszamy wszystkich do
licznego udziału w roratach, a szczególnie DZIECI, które losują do domowej szopki
figurkę Pana Jezusa.
W czwartek, 13-tego grudnia, nabożeństwo fatimskie. Zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 i do wspólnej modlitwy różańcowej po
Mszy św. wieczornej.
W piątek nabożeństwo do miłosierdzia Bożego i przez wstawiennictwo św. Faustyny.
W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji rejonów V i VI.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na
godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 8.
W zakrystii można nabywać Świece Caritas.

7.
8. Dzisiaj dzień solidarności z Kościołami na Wschodzie. Po Mszy św. zbiórka do puszek

przeznaczona na pomoc tym Kościołom.
9. Serdecznie dziękujemy naszym REJONOWYM za obecność na czwartkowym spotkaniu, za

tak bardzo chętne i radosne włączanie się w życie i działalność naszej parafii. Rejonowi w
tym tygodniu, od środy począwszy, odwiedzą wszystkich mieszkańców naszej parafii i
przyniosą poświęcone opłatki wigilijne. Prosimy o życzliwe ich przyjęcie. Te opłatki,
które trafią na wigilijne stoły, niech będą znakiem wzajemnej życzliwości i jedności w
całej naszej wspólnocie parafialnej, jak też w poszczególnych REJONACH.

Przy tej okazji składamy też serdeczne podziękowanie wszystkim wspólnotom rejonowym
za troskę o naszą Parafię i naszą świątynię – tak w wymiarze duchowym jak i materialnym.
Chcemy też zaznaczyć, że podczas roznoszenia opłatków nie będą zbierane ofiary.
10. Nasz Chór parafialny zaprasza do swoich szeregów nowych chórzystów. To zaproszenie
skierowane jest zarówno do młodzieży jak i dorosłych, a szczególnego wzmocnienia
wymagają głosy męskie. Zachęcamy gorąco do podtrzymania i rozwijania tych pięknych
inicjatyw, jakie podejmuje nasz chór.
11. Urząd Miasta przypomina, że nie będzie możliwe uzyskanie dofinansowania przyłącza
kanalizacyjnego przez tych, którzy nie złożą dokumentów rozliczeniowych do 10
grudnia.
12. Zapraszamy na spotkania w tym tygodniu po Mszy św. wieczornej:

- w PONIEDZIAŁEK - Lektorów;
- we WTOREK - Diakonię Charytatywną;
- w ŚRODĘ - Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców;
- w CZWARTEK Akcję Katolicką;
- w PIĄTEK – kolejna katecheza w ramach kursu przedmałżeńskiego.
Spotkania rozpoczynamy udziałem we Mszy św. o godz. 17.00.

INTENCJE MSZY ŚW. 09/12/2018 - 16/12/2018
10/12/2018 Poniedziałek
06:00 Za +ŁUKASZA o radość życia wiecznego (od siostry Anny z rodziną); 06:00 Za +
STANISŁAWA w 22 rocz. śmierci; 17:00 Z okazji 40 tej rocznicy ślubu IRENY i EDWARDA
o Boże błog. i opiekę Matki Bożej; 17:00 Za + BARBARĘ Nikiel
11/12/2018 Wtorek
06:00 Za kapłanów posługujących w naszej parafii oraz księży rodaków (od Dzieła Pomocy
Powołaniom); 06:00 Za + KAZIMIERZA i ANNĘ; 17:00 Za + KATARZYNĘ Karkowską
w 4 rocz. śmierci; 17:00 Za + ANNĘ Tomaszewską (od rodziny Kubaków)
12/12/2018 Środa
06:00 Za + STANISŁAWA w 6 rocz. śmierci; 06:00 Za + JANA i jego zmarłych rodziców;
17:00 Dziękczynna za 45 lat sakramentu małżeństwa MARII i TADEUSZA Trojnar
17:00 Za + ANNĘ Tomaszewską (od wnuczki i prawnuczka)
13/12/2018 Czwartek
06:00 Za + ANNĘ Panek w 3 rocz. śmierci; 06:00 Za + FRANCISZKA, MIECZYSŁAWA i JANA
17:00 Za + JANINĘ (od kuzynki); 17:00 Za + STANISŁAWA i WŁADYSŁAWA
14/12/2018 Piątek
06:00 Za + KAROLINĘ Podlipską (od rodziny Domin, Sanocki, i Skrzypek); 06:00 Za + EWĘ i JANA

17:00 Dziękczynna w 4 rocz. sakramentu małżeństwa JOANNY i HENRYKA oraz o Boże
błog. dla nich i całej rodziny; 17:00 Za + ANNĘ Tomaszewską (od sąsiadów)
15/12/2018 Sobota
06:00 Za + LUDWIKA Tomaszewskiego w 2 rocz. śmierci; 06:00 Za + MIECZYSŁAWA,
FRANCISZKA, JANA; 17:00 W intencji LENY z okazji sakramentu chrztu o opiekę Bożą,
zdrowie i potrzebne łaski; 17:00 Za + ANTONIEGO i ANTONINĘ Madejowskich
16/12/2018 III Niedziela Adwentu
06:00 Za parafian; 10:00 Za ks. KRZYSZTOFA (od dzieci pierwszokomunijnych)
11:30 Za rejon V i VI; 16:00 Za + MIECZYSŁAWA w 1 rocz. śmierci
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

