W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 159 – 16 grudnia 2018 r. – III Niedziela Adwentu - Gaudete
Ewangelia na niedzielę (Łk 3,10-18)
Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?»
On im odpowiadał: «Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który
nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni». Przyszli także celnicy,
żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy czynić?»
On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam
wyznaczono». Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim
pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym żołdzie». Gdy
więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do Jana, czy nie jest
Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode
mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. on będzie was chrzcił Duchem
Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». Wiele też innych napomnień dawał ludowi i
głosił dobrą nowinę.

Rozważanie:
Człowiek podejmując pracę nad sobą, czyniąc przygotowania do jak najowocniejszego przeżycia
zbliżającego się ważnego wydarzenia lubi konkrety. Jan Chrzciciel udziela tłumom konkretnych
wskazówek, co czynić, aby przygotować się na spotkanie z przychodzącym Mesjaszem. Zachęcał do
dzielenia się. Celnicy usłyszeli, aby nie wykorzystywali swego urzędu do nadużyć i czerpania
niegodziwych zysków. Żołnierzy wzywał do służby bez uciskania i wymuszania. Czy moje przemiany
życia na lepsze mają konkretne przełożenie na moje życie, na moje postanowienia? Czy obca mi jest
postawa gromadzenia dóbr materialnych tylko dla siebie? Czy dzielę się nie tylko żywnością czy
odzieniem, ale też swoim czasem, pomysłami na życie i innymi darami? Czy obce mi jest uciskanie
innych, wymuszanie na nich postaw dla mnie wygodnych? Czy potrafię cieszyć tym co mam i tym
samym poskramiać żądzę gromadzenia bez opamiętania, za wszelką cenę? (ks. Ryszard Stankiewicz SDS)

„O Bogu winno się świadczyć słowem i czynem”
Te słowa z nauczania św. Jana Pawła II przyjął Ks. Szczepan w dniu
swoich święceń jako motto swojej kapłańskiej drogi. Ufamy, że spełniły się
ono także przez obecność Księdza w naszej parafialnej Wspólnocie.
W miniony czwartek, 13 grudnia 2018 r. dowiedzieliśmy się o Jego śmierci.
Przyjęliśmy ją z największym smutkiem, ale i z wiarą. O jego powrót do
zdrowia modliliśmy się od wielu miesięcy, a dzięki niemu o zdrowie
wszystkich chorych w naszej Parafii. Ks. Szczepan Semenowicz urodził się
23 grudnia 1978 r. w Besku. Po ukończeniu studiów w przemyskim
Wyższym Seminarium Duchownym, przyjął święcenia kapłańskie 15 maja
2005 r. Pracował jako wikariusz w Rudołowicach, Głębokiem, Łopuszce
Wielkiej, Czarnej k. Ustrzyk, Michałówce i Niebieszczanach. Pomagał w parafii pw. św. Józefa
Sebastiana Biskupa w Przemyślu, pełniąc jednocześnie funkcję kapelana w szpitalu w Przemyślu. Od
25 sierpnia 2017 roku był wikariuszem w naszej Parafii, a od 1 lipca tego roku rezydentem.
Dziękujemy Panu Bogu, że dane nam było przez chwilę towarzyszyć Księdzu Szczepanowi w Jego
drodze. Tobie, Księże, dziękujemy za wszelkie dobro, jakie od Ciebie i przez Ciebie otrzymaliśmy.
Niech Pan Bóg Miłosierny przyjmie Cię do grona swoich wybranych. Pozostając w wielkim żalu,
łączymy się w tych ciężkich chwilach z Rodziną i Przyjaciółmi Księdza Szczepana i zapewniamy o
modlitwie w intencji Zmarłego.

W liturgii obchodzimy:
w piątek – wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, prezbitera i doktora Kościoła..
Liturgia słowa:
Niedziela (16.12): So 3,14-17 Ps: Iz 12 Flp 4,4-7 Łk 3,10-18; poniedziałek (17.12): Rdz 49,1a.2.8-10
Ps 72 Mt 1,1-17; wtorek (18.12): Jr 23,5-8 Ps 72 Mt 1,18-24; środa (19.12): Sdz 13,2-7.24-25a Ps 71
Łk 1,5-25; czwartek (20.12): Iz 7,10-14 Ps 24 Łk 1,26-38; piątek (21.12): Pnp 2,8-14 Ps 33
Łk 1,39-45; sobota (22.12): 1Sm 1,24-28 Ps: 1Sm 2 Łk 1,46-56.

III Prawo Życia Duchowego: Jezus Chrystus jest jedynym Bożym rozwiązaniem
problemu grzechu człowieka. Przez Niego doświadczysz Bożej Miłości.
Problem grzechu dotyka każdego z nas. Św. Paweł pisze w Liście do Rzymian: „Nieszczęsny ja
człowiek! Któż mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku tej śmierci?” i zaraz dodaje: „Dzięki niech będą
Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego!” (Rz 7,24). Bo to Jezus jest odpowiedzią Boga na naszą
słabość i niewierność. Bóg zapowiedział Jego przyjście już w Księdze Rodzaju, zaraz po opisie
grzechu pierworodnego słowami, które Bóg skierował do węża: „Wprowadzam nieprzyjaźń między
ciebie i niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej: ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz
mu piętę”. (Rdz 3,15) Jezusa zapowiada m. in. prorok Izajasz: „On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści, a myśmy Go za skazańca uznali, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz
On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas,
a w Jego ranach jest nasze zdrowie. Wszyscyśmy pobłądzili jak owce, każdy z nas się obrócił ku
własnej drodze, a Pan zwalił na Niego winy nas wszystkich.” (Iz 53,4-6) To zbawienie otrzymujemy
darmo! W Liście do Efezjan czytamy: „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi
nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił.” (Ef 2,8-9) Nie znaczy to, że
nie mamy nic czynić, by być bliżej Boga i by spełniać Jego wolę w naszym życiu. Św. Jakub pisze:
„Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też jest martwa wiara bez uczynków.” (Jk 2,26) To jednak
nie nasze dobre czyny są najważniejsze. W Liście do Rzymian czytamy: „Chrystus bowiem umarł za
nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni.” (Rz 5,6) Często
myślimy, że Bóg będzie nas bardziej kochał, gdy się poprawimy. A to tylko nasze zbliżanie się do
Boga bardziej otwiera nasze oczy na Bożą Miłość. Św. Jan pisze w Ewangelii: „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale
miał życie wieczne.” (J 3,16) Jezus naucza: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w
obfitości.” (J 10,10) Zaprasza do wejścia z Nim w pełną szczęścia, pokoju, miłości bliskość: „Oto
stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim
wieczerzał, a on ze Mną.” (Ap 3,20)

Adwentowi bohaterowie
Pierwszym z nich jest prorok Izajasz. To postać szczególna, która pojawia się w Drugiej Księdze
Królewskiej, Drugiej Księdze Kronik i w Księdze Izajasza. Św. Hieronim (ok. 347 – 420) nazwał go
„Ewangelistą pośród proroków”. Izajasz przekazał nam proroctwa mesjańskie. Zgodnie z ich treścią
oczekiwany Mesjasz to Emmanuel, czyli Bóg z nami. Narodzi się On z Dziewicy (Iz 7, 14) i otrzyma
imiona, które symbolizują Jego posłannictwo, a mianowicie: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9,5). Jako potomek rodu Dawidowego będzie królem
sprawiedliwym, którego Bóg obdarzy nadzwyczajnymi darami (Iz 11, 1nn.). Obraz Mesjasza
dopełniają tzw. pieśni o Słudze Pańskim (Iz 42,1-9; 49, 1-7; 50, 1-9; 52, 13 – 53, 12). To On będzie
tym, który przez swoje narodzenie, a potem cierpienia i śmierć pojedna ludzkość z Bogiem. Warto
odnotować, że w Nowym Testamencie ponad 80 razy znajdziemy odniesienia do Izajaszowych
proroctw.
Drugi bohater Adwentu to św. Jan Chrzciciel. Zapowiadał on nadejście ery mesjańskiej. Był tym,
który przygotowywał naród wybrany na pojawienie się Pomazańca Pańskiego. Sam Chrystus nazywa
go największym spośród narodzonych „z niewiast” (Mt 11, 7-11 czy Łk 7, 24-27). Chrzciciel wzywał

do nawrócenia i pokuty, jego zaś rola w Adwencie polega przede wszystkim na tym, że jest dla nas
wzorem osoby, która daje świadectwo wiary w żywą obecność zbliżającego się ku nam Pana. To on
wypowiedział znamienne słowa: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” (J 1, 29. 36). Ich
parafrazę słyszymy podczas każdej Eucharystii tuż przed przyjęciem Komunii św.
Najważniejszą postacią adwentowego oczekiwania jest Maryja. To przecież Ona najbardziej
pragnęła narodzin swego Syna Jezusa Chrystusa jako córa narodu wybranego, Matka naszego
Zbawiciela i Matka Kościoła. Nosiła Go pod sercem, by w końcu wydać go na świat w Betlejem. Jej to
w Adwencie dedykowana jest specjalna poranna Msza Święta. Sama nazwa „roraty” wywodzi się od
pierwszych słów łacińskiej pieśni: „Rorate caeli desuper” (Spuśćcie rosę, niebiosa). Maryja oczekuje
chwalebnego przyjścia uwielbionego Pana. Będąc w niebie, wspiera ziemską wspólnotę Kościoła w jej
oczekiwaniu na nadejście dnia Pańskiego na końcu czasów. Świeca roratnia symbolizuje właśnie
Najświętszą Maryję Pannę i Jej obecność pośród zgromadzenia wiernych. (ks. J. Molka, Nasz kolejny Adwent)

Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
W piątek 7 grudnia nasza Parafia gościła uczestników adwentowego Dnia Wspólnoty. W spotkaniu
uczestniczyli członkowie Domowego Kościoła z Rejonu Radymno oraz dzieci i młodzież ze
Wspólnoty Oazowej działającej przy naszej Parafii. Tematem było „Wzrastanie – dzieło Boga i
człowieka”. Rozpoczęliśmy wspólnie przeżywaną z parafianami Eucharystią, po której przeżywaliśmy
modlitwę „namiotu spotkania”, podczas której rozważaliśmy opis cudownego połowu i powołania św.
Piotra zawarty w Ewangelii wg św. Łukasza. Dalsza część Dnia Wspólnoty miała miejsce w Domu
Parafialnym. W swojej konferencji Moderator Ruchu Światło-Życie Rejonu Radymno ks. Daniel Odor
przypomniał, że nasza droga ku Bogu to nie tylko walka z grzechem, ale również rozwijanie cnót. Na
przykładzie trzech biblijnych postaci: Abrahama, Zachariasza – ojca Jana Chrzciciela i Józefa –
oblubieńca Maryi ukazał cnotę wytrwałości. Dalszym punktem spotkania była wspólna uczta miłości –
Agapa, w czasie której odwiedził nas ze swoimi podarkami św. Mikołaj. Nietypowo, spotkania na
dzielenie w grupach było tym razem przedostatnim elementem Dnia Wspólnoty. Rozważając wspólnie
fragmenty Słowa Bożego staraliśmy dostrzec z wdzięcznością działanie Boga w naszym życiu.
Spotkanie zakończyliśmy wspólnym Apelem Jasnogórskim w kaplicy w Domu Parafialnym podczas
którego niektórzy członkowie Oazy podjęci zobowiązanie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. (D.E.)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – III NIEDZIELA ADWENTU
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Dzisiaj Msza św. o godz. 11.30 będzie odprawiana w intencji ś.p. Ks. Szczepana.
Od jutra w Adwencie rozpoczyna się bezpośrednie przygotowanie do
Uroczystości Bożego Narodzenia. Będzie to także tydzień spowiedzi
adwentowych w parafiach dekanatu. W związku z wyjazdami na spowiedzi
Msza św. wieczorna będzie w tym tygodniu o godz. 18.00. Możliwość
skorzystania ze spowiedzi w naszym kościele w tym tygodniu będzie:
wieczorem - tylko po Mszy św.,
rano - przed i po Mszy św. roratniej.
W związku ze śmiercią Ks. Szczepana, niektóre intencje zapisane na wieczór w
najbliższym tygodniu, z konieczności będą przeniesione na godz. 6.00 (prosimy o
zapoznaniem się z planem intencji)
Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w roratach. Nie pozwalajmy, aby
ginęły nasze piękne adwentowe tradycje.
W czwartek, wyjątkowo ze względu na spowiedzi, krótka adoracja Najświętszego
Sakramentu będzie tylko po Mszy św. wieczornej, połączona z nabożeństwem przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II. (nie będzie adoracji od godz. 15.00)
W piątek nabożeństwo do miłosierdzia Bożego i przez wstawiennictwo św. S. Faustyny.

7. W sobotę w obydwu Parafiach w RADYMNIE będzie:
Spowiedź Adwentowa.

od godz. 9.00 do 12.00 (z przerwą od 10.30 do 11.00)
od godz. 15.00 do 18.00 (z przerwą od 16.30 do 17.00).
8.

W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 sprawowana będzie w intencji
rejonów VII i VIII.
9. W zakrystii można jeszcze nabyć Świece Caritas.
10. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w
SOBOTĘ na godz. 18.30 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 9.
11. Dziękujemy także naszym Rejonowym za odwiedzenie parafian z życzeniami i
opłatkami wigilijnymi. Jeżeli kogoś nie było w domu w tym czasie, to może
odebrać poświęcone opłatki w zakrystii.
12. Spotkanie MINISTRANTÓW w poniedziałek po Mszy św. wieczornej.

INTENCJE MSZY ŚW. 16/12/2018 - 23/12/2018
17/12/2018 Poniedziałek
06:00 Za + KAROLINĘ Podlipską (od rodziny Baran i Suchodolskich)
06:00 Za + ANIELĘ (od Doroty i Sławomira Przybyłów z Bielska)
06:00 Za + MIKOŁAJA Bielawskiego
18:00 Za + HELENA Kaliciak w 8 rocz. śmierci oraz + BARTOSZA
18/12/2018 Wtorek
06:00 Za + LEONA Szyngierę w 10 rocz. śmierci
06:00 Za + ANIELĘ Wyczawską w 9 rocz. śmierci; 06:00 Za + ANIELĘ (od sąsiadów)
18:00 W 2 rocz. urodzin EMILII o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
19/12/2018 Środa
06:00 Za + JÓZEFA Sławińskiego; 06:00 Za + ANIELĘ (od Michała Zachodniego)
06:00 Za + KAZIMIERZA Burbeło
18:00 Za + STEFANIĘ Małkowska w 27 rocz. śmierci
20/12/2018 Czwartek
06:00 Za + ANIELĘ (od rodziny Drath); 06:00 Za + JANA Sobejko (od córki Jagody)
06:00 Za + HELENĘ Warzocha w 4 rocz. śmierci
18:00 O łakę zdrowia i Boże błog. dla AGATY
21/12/2018 Piątek
06:00 Za + ANETĘ w 20 rocz. śmierci; 06:00 Za + STANISŁAWA Znojko
06:00 Za + JADWIGĘ i BAZYLEGO
18:00 Za + ANNĘ FRĄCZEK w 4 rocz. śmierci
22/12/2018 Sobota
06:00 Za + STANISŁAWĘ Jurysta; 06:00 Za + WŁADYSŁAWA w 8 rocz. śmierci
06:00 Za + JANINĘ Popkiewicz (od Anny i Wiesława Hok)
18:00 Za + ANIELĘ (od rodziny Bar)
23/12/2018 IV Niedziela Adwentu
06:00 Za parafian; 10:00 Za + MICHAŁA w 27 rocz. śmierci
11:30 Za rejon VII i VIII; 16:00 Za + MIKOŁAJA Bielawskiego
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

