W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 166 – 3 lutego 2019r. – IV Niedziela Zwykła

Ewangelia na niedzielę (Łk 4,21-30)
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze:
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy
przyświadczali Mu i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z
ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?» Wtedy rzekł do nich:
«Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w
swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum». I dodał:
«Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie.
Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w
całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie
Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie
został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się
gniewem. Porwawszy się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko
góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy
pośród nich, oddalił się.

Rozważanie:
Dzisiejsza Ewangelia kontynuuje opis wizyty Pana Jezusa w Nazarecie. Gdy przed
tygodniem słuchaliśmy radosnego przepowiadania błogosławionego czasu Mesjańskiego
z poprzedniej niedzieli dziś stajemy wobec dramatu odrzucenia Jezusa przez Jego
rodaków. Nie jest to odrzucenie natychmiastowe. Przeciwnie proszą Go o przeczytanie
Pisma Świętego w synagodze, przyświadczają Mu i dziwią się Jego pełnym wdzięku
słowom. Nie potrafią jednak wyzbyć się swojego wyobrażeń o Jezusie, które streszczają
się w krótkim pytaniu: „Czy nie jest to syn Józefa?”. W związku z tym nie brali sobie do
serca Jego słów, nawet jeśli bardzo im się podobały. To dlatego kolejne słowa Jezusa
budzą w nich gniew tak wielki, że chcą Go zabić. Jakże często i my "przyświadczamy
Jezusowi i dziwimy się pełnym wdzięku słowom, które płyną z ust Jego". Czy jednak
bierzemy sobie te słowa do serca, to znaczy czy one wpływają realnie na nasze życie?
(D.E.)

W liturgii obchodzimy:
we wtorek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy,w środę – św. Pawła Miki i
Towarzyszy, męczenników, w piątek – św. Hieronima Emilianiego, zakonnika oraz św.
Józefiny Bakhity, dziewicy.
Liturgia słowa:
Niedziela (03.02): Jr 1,4-5.17-19 Ps 71 1Kor 12,31-13,13 Łk 4,21-30; poniedziałek (04.02):
Hbr 11,32-40 Ps 31 Mk 5,1-20; wtorek (05.02): Hbr 12,1-4 Ps 22 Mk 5,21-43; środa (06.02):
Hbr 12,4-7.11-15 Ps 103 Mk 6,1-6; czwartek (07.02): Hbr 12,18-19.21-24 Ps 48 Mk 6,7-13;
piątek (08.02): Hbr 13,1-8 Ps 27 Mk 6,14-29; sobota (09.02): Hbr 13,15-17.20-21 Ps 23
Mk 6,30-34.

25 lat świetlicy “Wzrastanie” w Radymnie
W pięknej scenerii bożonarodzeniowej, świetlica „Wzrastanie” w Radymnie podziękowała
swoim Dobroczyńcom i Przyjaciołom za wielkie serce na przestrzeni 25 lat pracy placówki.
Okazją ku temu było misterium jasełkowo-kolędowe pt. W blasku Miłości, które zostało
wystawione w niedzielę, 27 stycznia br. w sali parafialnej przy kościele pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Radymnie. Świątecznemu spotkaniu towarzyszyła również wystawa zdjęć
obrazująca najważniejsze działania i aktywność twórczą świetlicy od momentu jej utworzenia
w 1993 r.
Pięknie ubrane anioły i śnieżynki
przywitały wszystkich zebranych gości.
Podczas oglądania widzowie mogli
przenieść się do czasów związanych z
narodzeniem Chrystusa. Ukazana została
scena zwiastowania, a także spotkania
Archanioła Gabriela z Józefem, pokłon
pasterzy i dostojnych mędrców. Wplecione
w scenariusz trzy scenki z życia
współczesnego pokazały, jak łatwo można
dzisiaj zatracić prawdziwą miłość. Młodzi aktorzy szczerze zachęcali wszystkich do Jej
poszukiwania w maleńkim żłobie, gdzie narodziła się największa Miłość świata. Na scenie nie
zabrakło również śpiewu kolęd i pastorałek oraz tańca śnieżynek i karnawałowego.
Zgromadzeni w sali widzowie nie szczędzili braw odtwórcom poszczególnych ról.
Uwieńczeniem prezentacji scenicznej było obdarowanie widzów serduszkami jubileuszowymi,
które dzieci wykonały w świetlicy. Wszystkim aktorom występującym na scenie zostały
wręczone pamiątkowe dyplomy oraz słodycze, a wolontariuszom okolicznościowe statuetki.
(Justyna Chrzanowska, Lucyna Misińska)

Pielgrzymka do Kielanówki
W dniu 26 stycznia członkowie gminnego
Koła Kombatantów w Chłopicach oraz
parafianie z Radymna pielgrzymowali wraz z
ks. Pawłem do Kielanówki. Głównym celem
było odwiedzenie znajdującej się w
tamtejszym
kościele
ruchomej
szopki
bożonarodzeniowej. Szopka ta już od 17 lat
budowana jest pod przewodem pana
Augustyna Inglota i co roku uzupełniana jest
o nowe elementy. Mieliśmy też okazję
odwiedzić szopki w Chłopicach i w kościołach
w Rzeszowie. Każda z tych szopek była inna i
każda na swój sposób piękna. Wszystkie miały na celu głoszenie chwały Boga, który stał się
Człowiekiem i jest obecny w naszym życiu dla naszego zbawienia. (S.K.)
Chleb i sól św. Agaty od ognia ustrzeże chaty
W wielu kościołach katolickich 5 lutego święci się sól, chleb i wodę na pamiątkę wspomnienia
św. Agaty. Tradycja mówi, że św. Agata pochodziła z Sycylii z szanowanego rodu rzymskiego

i odznaczała się niezwykłą urodą. Żyła w III wieku, za panowania cesarza Decjusza, kiedy to
dochodziło do najkrwawszych w historii prześladowań chrześcijan. Agata po przyjęciu wiary w Jezusa
miała złożyć ślub czystości i odrzucić rękę prefekta Katanii Kwincjusza. Ten w akcie zemsty kazał ją
uwięzić i po okrutnych torturach spalić na rozżarzonych węglach. W ikonografii przedstawiano św.
Agatę z kleszczami kata oraz z płonącą świecą w ręku - symbolem Chrystusa. Św. Agata czczona jest
jako patronka zawodów mających kontakt z ogniem: kominiarzy, ludwisarzy, odlewników, a także jest
orędowniczką w chorobach piersi i opiekunką karmiących matek. Uważano ją również za
wspomożycielkę w czasie pożarów. Jeszcze w początkach naszego stulecia w niektórych regionach
południowej Polski zachował się dawny zwyczaj, że przy budowie nowego domu nad drzwiami
umieszczano karteczki z tekstem: Mens sancta, honor in Deum voluntarius et redemtio [myśl święta,
cześć Bogu i zbawienie]. Sentencja ta miała chronić dom przed pożarem, a jego mieszkańcom
przypominać, jakie w nim mają panować wartości. Według legendy kamienną tabliczkę z takim
właśnie napisem umieścił na grobowcu świętej Anioł. Święconą w dzień św. Agaty sól wsypywano do
wykopu przy drążeniu studni, co miało zapewnić wodzie czystość. Sądzono też, że wyniesiona przed
dom w czasie wichury spowoduje zmianę kierunku wiatru. Na Helu, podczas szalejącego sztormu,
rybacy wrzucali do morza poświęconą sól i chleb, by uciszyć żywioły. W Polsce północno-wschodniej
chleb i sól św. Agaty uważano za lekarstwo na bezpłodność. Podawano je też położnicom i karmiącym
matkom. Ponadto chleb leczył ból gardła, a dodany do ziarna na siew zapewniał obfite plony. W
kulturze ludowej dzień św. Agaty uważany był też za pierwszą zapowiedź nadchodzącej wiosny.
Wierzono, że jeśli świeci słońce, jest to oznaka rychłego końca zimy.

Przewodnik po Mszy Świętej i nie tylko - ks. dr Sławomir Sosnowski
Jaka jest rola księdza podczas Mszy świętej? „Schodzicie się jako Kościół” – mówi św.
Paweł. Zgromadzenie liturgiczne jest znakiem i uobecnieniem Kościoła. Kościoła, o którym
najczęściej mówimy posługując się obrazami biblijnymi. Mówimy, że jest „winnicą Pańską,
„trzodą”, „ludem pielgrzymującym” wreszcie, że jest „mistycznym ciałem Chrystusa”. Jeżeli
chodzi o to uobecnienie Kościoła w zgromadzeniu liturgicznym to najbardziej znajduje
zastosowanie ten ostatni obraz. Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, a Chrystus jest
głową Kościoła. Tak św. Paweł przedstawia nam tajemnicę Kościoła. Zgromadzenie liturgiczne
jest znakiem Kościoła, więc potrzebuje znaku głowy. Wtedy jest pełne, gdy jest znak głowy.
Jest tak, jeżeli jest ten, który działa, jak to mówi Konstytucja o Liturgii, w osobie Chrystusa „in persona Christi”. Znakiem Chrystusa – głowy Kościoła – jest kapłan, który przyjął
święcenia prezbiteratu albo biskupie. Zgromadzenie jest pełnym znakiem, gdy jest Ciało ze
swoją Głową. Zgromadzenie jest podmiotem liturgii, ale potrzebuje tego, który będzie
przewodniczył. Rolą księdza w czasie Mszy Świętej nie jest - jak to się potocznie mówi „odprawiać Mszę”. Nie chodzi o to, by ksiądz sprawował święte tajemnice na oczach tych,
którzy się zgromadzili i są tylko obserwatorami. To rolą całego zgromadzenia jest sprawować
święte czynności, a rolą księdza jest przewodniczyć tym czynnościom i nadawać im właściwe
znaczenie, będąc znakiem Chrystusa – Głowy Kościoła.

Ogłoszenia Parafialne – IV Niedziela Zwykła
1.
2.
3.
4.

Dzisiaj o godz. 15.30 nabożeństwo różańcowe i zmiany tajemnic.
Jutro po Mszy św. wieczornej prosimy o pomoc w zdemontowaniu szopki i dekoracji
świątecznych.
W środę nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 i nabożeństwo przez
wstawiennictwo św. Jana Pawła II przed Mszą św. wieczorną. Będzie to też pierwszy
czwartek miesiąca.

5.
6.
7.
8.

W piątek nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Faustyny.
W przyszłą niedzielę, Msza św. o godz. 11.30 w intencji rejonów III i IV.
Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na godz.
8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 14. mieszkania od 1 do 20.
W tym tygodniu zapraszamy na spotkania, które rozpoczynają się wieczorną Mszą św.:
w poniedziałek LEKTORÓW;
we wtorek Diakonię Liturgiczno-Modlitewnej;
w środę rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
w piątek uczestniczących w katechezie przedmałżeńskiej.

Intencje Mszy Św. 03/02/2019 - 10/02/2019
04/02/2019 Poniedziałek
06:30 Za + EMILIĘ Bratkowską
17:00 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
17:00 Za + MARIĘ w 15 rocz. śmierci
05/02/2019 Wtorek
06:30 Za + EMILIĘ Bratkowską
17:00 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
17:00 Za + ZBIGNIEWA
06/02/2019 Środa
06:30 O zdrowie i Boże błog. w codziennej pracy dla MARII z okazji imienin i urodzin.
06:30 Za + EMILIĘ Bratkowską
17:00 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
07/02/2019 Czwartek
06:30 Za + EMILIĘ Bratkowską
17:00 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
17:00 Za + EMILIĘ w 1 rocz. śmierci
08/02/2019 Piątek
06:30 Za + EMILIĘ Bratkowską
17:00 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
17:00 Za + WOJCIECHA Franusa w 2 rocz. śmierci
09/02/2019 Sobota
06:30 Za + EMILIĘ Bratkowską
06:30 Za + MARTĘ Luft w 1 rocz. śmierci
17:00 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
17:00 Za + ALICJĘ Bączkowską w 4 rocz. śmierci
10/02/2019 V Niedziela Zwykła
08:00 Za Parafian
10:00 Za + EMILIĘ Bratkowską
11:30 Za rejon III i IV
16:00 O dar życia wiecznego za wstawiennictwem Matki Najśw. dla zmarłych z rodziny
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

