W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 267 - 10 stycznia 2021r. – Święto Chrztu Pańskiego

Ewangelia na niedzielę (Mk 1,7-11)
Jan Chrzciciel tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja
nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego
sandałów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie
duchem Świętym». W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w
Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał
rozwierające się niebo i ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał
się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
Rozważanie:
Jezus przychodzi nad Jordan, by z rąk Jana Chrzciciela przyjąć chrzest pokuty (takiego chrztu
Jan udzielał). Po co to robi, skoro nie popełnił żadnego grzechu? Tę tajemnicę pięknie wyjaśnia
nam jedna z antyfon z Liturgii Godzin przewidziana na to święto. Mówi ona nam, że Zbawiciel
przyszedł, aby przyjąć chrzest i przez to odnowić grzesznego człowieka; przez wodę odrodził
zepsutą naturę i odział nas szatą nieśmiertelności. Jezus nie potrzebował chrztu pokuty, bo był
bez grzechu, ale potrzebowała go ludzkość i w naturze ludzkiej Syna Bożego to się dokonało.
Jezus chrztem swoim uświęcił świat cały, udzielił nam odpuszczenia grzechów i przez wodę i
Ducha oczyścił nas wszystkich. Dopełnił zaś tego dzieła przez swoją mękę, śmierć i
zmartwychwstanie. Rozważając tajemnicę chrztu Pańskiego warto też zwrócić uwagę na pokorę
i uniżenie Syna Bożego. Ten, który jest Panem i Zbawicielem, Świętym Boga, staje pośród
grzeszników i przyjmuje chrzest z rąk człowieka. Nie brzydzi się słabością ludzką, przeciwnie
upadłą naturę człowieka pragnie podnieć w godności. Dlatego chociaż jest Bogiem nie wahał się
przyjąć ludzką naturę i stać się Człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu.
Św. Paweł, aby uświadomić tę prawdę Koryntianom, napisał: Jezus, będąc bogaty dla was stał
się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić. W Jezusie Chrystusie dokonuje się usynowienie
człowieka: stajemy się na nowo dziećmi i dziedzicami Boga. To, co ludzkość utraciła przez
grzech Adama, zostało nam przywrócone przez posłuszeństwo Syna Bożego. Ten, o którym sam
Bóg zaświadczył, że jest Jego Umiłowanym Synem, stał się największym dowodem miłości
Bożej do każdego z nas. (rmissio.pl)
W liturgii obchodzimy: w środę wspomnienie św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła, w
sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny.
Liturgia słowa: Niedziela (10.01): Iz 55,1-11 Ps: Iz 12 1J 5,1-9 Mk 1,7-11; poniedziałek (11.01):
Hbr 1,1-6 Ps 97 Mk 1,14-20; wtorek (12.01): Hbr 2,5-12 Ps 8 Mk 1,21-28; środa (13.01):
Hbr 2,14-18 Ps 105 Mk 1,29-39; czwartek (14.01): Hbr 3,7-14 Ps 95 Mk 1,40-45; piątek (15.01):
Hbr 4,1-5.11 Ps 78 Mk 2,1-12; sobota (16.01): Hbr 4,12-16 Ps 19 Mk 2,13-17.

Jan Paweł II o chrzcie św.
Aby pojąć głęboki sens chrztu, należy ponownie rozważyć tajemnicę chrztu Jezusa na
początku Jego życia publicznego. Na pierwszy rzut oka epizod ten wydaje się zaskakujący,

ponieważ chrzest Janowy przyjęty przez Jezusa był chrztem «pokutnym», przygotowującym
człowieka do przyjęcia odpuszczenia grzechów. Jezus dobrze wiedział, że nie potrzebuje tego
chrztu, bo był całkowicie niewinny. Pewnego dnia zwrócił się do swoich przeciwników z
wyzwaniem: «Kto z was udowodni Mi grzech?» (J 8, 46). W rzeczywistości, przyjmując chrzest
Janowy Jezus przyjmuje go nie dla własnego oczyszczenia, lecz jako znak odkupieńczej
solidarności z grzesznikami. W Jego chrzcielny gest wpisany jest zamiar odkupieńczy, ponieważ
jest On «Barankiem (...), który gładzi grzech świata» (J 1, 29). Później określił jako «chrzest»
swoją mękę, którą przeżył jako swego rodzaju zanurzenie w bólu i przyjął w celu odkupieńczym
dla zbawienia wszystkich: «Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie» (Łk 12,
50). Podczas chrztu w Jordanie Jezus nie tylko mówi o odkupieńczym cierpieniu, lecz otrzymuje
także specjalne wylanie Ducha Świętego, który zstępuje w formie gołębicy, czyli jako Duch
Bożego pojednania i łaskawości. To zstąpienie jest zapowiedzią daru Ducha Świętego, który
chrześcijanie otrzymają na chrzcie. Głos z nieba oznajmia również: «Tyś jest mój Syn
umiłowany, w Tobie mam upodobanie» (Mk 1,11). To Ojciec uznaje swego Syna i ujawnia więź
miłości, która Go z Nim łączy. W rzeczywistości Chrystus jest zjednoczony z Ojcem w sposób
niepowtarzalny, ponieważ jest odwiecznym Słowem «współistotnym Ojcu». Jednakże można
powiedzieć, że na mocy boskiego synostwa udzielonego przez chrzest, do każdej osoby
ochrzczonej i wszczepionej w Chrystusa, odnoszą się słowa Ojca: «Tyś jest mój syn umiłowany».
W chrzcie Chrystusa odnajdujemy zatem źródło chrztu chrześcijan i jego duchowego bogactwa.
Św. Paweł ukazuje chrzest przede wszystkim jako uczestnictwo w owocach odkupieńczego
dzieła Chrystusa, podkreślając konieczność wyrzeczenia się grzechu i rozpoczęcia nowego życia.
Pisze do Rzymian: «Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest
zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci? Zatem przez chrzest
zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w
nowe życie — jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca» (6, 3-4). Zanurzenie w
tajemnicę paschalną Chrystusa sprawia, że chrześcijański chrzest ma znacznie większą wartość
niż żydowskie i pogańskie obrzędy chrzcielne — owe obmycia — które miały oznaczać
oczyszczenie, lecz nie mogły zgładzić grzechów. Chrześcijański chrzest jest natomiast
skutecznym znakiem, który rzeczywiście dokonuje oczyszczenia sumień, komunikując
odpuszczenie grzechów. Ponadto przynosi dar znacznie większy: nowe życie
zmartwychwstałego Chrystusa, radykalnie przemieniające grzesznika. Paweł ukazuje
najważniejszy owoc chrztu, gdy pisze do Galatów: «wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni
w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa» (3, 27). Istnieje zasadnicze podobieństwo między
chrześcijaninem i Chrystusem, które zakłada dar boskiego przybranego synostwa. Właśnie
dlatego, że są «ochrzczeni w Chrystusie», chrześcijanie są w szczególny sposób «dziećmi
Bożymi». Chrzest powoduje prawdziwe «nowe narodziny». Refleksja Pawła nawiązuje do nauki
przekazanej przez Ewangelię Janową, a zwłaszcza do dialogu Jezusa z Nikodemem: «jeśli się
ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała
narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem» (J 3, 5-6). Słowa «narodzić
się z wody» w sposób jednoznaczny nawiązują do chrztu, który dzięki temu jawi się jako
prawdziwe narodziny z Ducha. W nim bowiem zostaje przekazany człowiekowi Duch życia,
który «konsekrował» ludzką naturę Chrystusa od chwili wcielenia i którego sam Chrystus udzielił
na mocy swego odkupieńczego dzieła.
Dzięki Duchowi Świętemu rodzi się i wzrasta w chrześcijaninie nowe życie «duchowe», boskie, które
ożywia i wynosi na wyższy poziom całe jego istnienie. Poprzez Ducha życie Chrystusa przynosi owoce
w egzystencji chrześcijanina. Chrzest jest wielkim darem i tajemnicą! Należałoby sobie życzyć, aby
wszyscy synowie Kościoła coraz lepiej to sobie uświadamiali.

Randka małżeńska
Relacja małżeńska jest najważniejszą z relacji, którą zawierają
ze sobą ludzie. Jak każda relacja wymaga ciągłej troski i
zaangażowania. Nie wszyscy jednak mają umiejętność,
śmiałość, możliwość, pomysł, pragnienie pracy, czy chociażby
chęć przyglądania się swojemu małżeństwu. Zapewne jest wiele
osób, które w swoim małżeństwie, o przyczynach kłopotów, czy
nawet o radościach nie umieją rozmawiać, a co dopiero
próbować stawiać konstruktywnie im czoło. Skutek jest taki, że
w Polsce na 100 małżeństw 32 rozwodzi się. Ciekawą
propozycję dla małżeństw przedstawiło Stowarzyszenie
Diakonia Ruchu Światło-Życie. Składa się na nią warsztat
multimedialny i aplikacja o nazwie Randka małżeńska.
Celem tej aplikacji jest wdrożenie małżonków lub narzeczonych do systematycznej troski o już
zawarte lub przyszłe małżeństwo. Przez kolejne tygodnie mamy 5 dni na 10-15 minutową
indywidualną refleksję nad swoim małżeństwem w myśl hasła Widzieć-Osądzić-Działać. W
pierwszym kroku poznajemy temat dnia (Widzieć), następnie mamy możliwość wysłuchania
kilkuminutowego wykładu (Osądzić) i propozycję konkretnego działania mającego na celu poprawę
relacji małżeńskiej (Działać). Po 5 dniach jest czas na około półgodzinną rozmowę małżonków nt.
tematu tego tygodnia. Warto pamiętać, by po zakończeniu każdego kroku indywidualnej refleksji i po
zakończeniu wspólnej rozmowy kliknąć przycisk Dalej. Dopiero wówczas możemy w kolejnym dniu
przejść do następnego etapu kursu.
Aplikację jest darmowa i można pobrać zarówno na telefony z systemem Android (Sklep Play)
jak i iOS (AppStore). Podczas pierwszego uruchomienia proszeni jesteśmy o podanie adresu email, własnego hasła oraz wyboru płci i statusu związku (małżonkowie/narzeczeni). Adres email podaje się tylko po to, by możliwe było odzyskanie hasła, a pozostałe dane dostosowują
aplikację do potrzeb konkretnej osoby. Nie są one w żaden sposób zbierane, a tym bardziej
udostępniane komukolwiek. Korzystanie z aplikacji warto zacząć od wspólnego obejrzenia
warsztatu multimedialnego. Jest on dostępny w aplikacji (ikona z serduszkiem w prawym
górnym
rogu
pierwszego
ekranu
aplikacji)
lub
na
stronie
internetowej
https://randkamalzenska.pl/materialydlakoordynatorow1212/.
Oczywiście
największych
owoców należy się spodziewać, gdy w kurs proponowany w aplikacji zaangażują się oboje
małżonkowie. Warto w tym odnaleźć wspólny rytm, np. gdy jedno ze współmałżonków opuści
jeden dzień, drugie na niego poczeka. Ze swojej strony mogę ją gorąco polecić.
.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Dziś Święto Chrztu Pańskiego – zakończenie liturgicznego okresy Narodzenia

Pańskiego. Kolędy śpiewamy tradycyjnie do 2 lutego. Od godz. 15.00 możliwość
osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem.
2. W środę, 13 grudnia, zapraszamy na godzinę 17.00 na Mszę św. i modlitwę różańcową
w duchu fatimskim.
3. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00, którą zakończą
modlitwy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II.
4. W piątek po Mszy św. wieczornej modlitwa przez wstawiennictwo św. Faustyny.
5. W przeszłą niedzielę Msza św. o godz. 11.30 będzie w intencji rejonów VII i VIII.
6. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w SOBOTĘ na
godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 13, mieszkania od 1 do 20.

Serdecznie dziękujemy naszym parafianom za sprzątanie i troskę o piękno naszego kościoła w
grudniu 2020 r. W tych pracach oraz zbiórkach na kwiaty i inwestycje kościelne udział wzięli:
W sobotę 5 XII: Elżbieta SZMAGARA, Grażyna SIARA, Danuta i Roman MICHALSKI.
W sobotę 12 XII: Grażyna JARTYM, Elżbieta WALICKA, Agnieszka ŁAKOMSKA-WUJEK,
Halina MICHALSKA, Stanisława KALEMBA, Stanisław ŁAMASZ a także z rodzin
KACZMARZ, KOWALSKI, STANKIEWICZ, SZYMCZYCHA, SZPAK, CZARNY.
W sobotę 19 XII: Władysław BŁONAROWICZ, Maria BABIŚ, Ryszard STĘPIEŃ, Edward
PILISZKO, Bogumiła KĄTEK, Halina TOMASZEWSKA, Bogdan KORALEWICZ, Jacek
KONIUSZY, Halina KOBYLUCH, Teresa PARYNA i z rodzin KUCHNO, KALICIAK, KRUPA.
W środę 23 XII: Helena GALA, Danuta ŚLIWIŃSKA, Alina TOMASZEWSKA, Zofia
ANTOSZ, Stanisław PRZYTUŁA, Monika MARYNIAK, Halina ŁUCZYSZYN, Antonina
BĄCAL i z rodziny LUFT.
W środę 30 XII: Renata JURKIEWICZ, Teresa WSZOŁEK, Irena LECYK, Helena CZARNA,
Józefa BEMBENEK, Maria DUCZYMIŃSKA, Zuzanna i Izabela JURCZYŃSKA, Krystyna
MROCZKA, Bogumiła PACŁAWSKA, Oliwia i Alina ŚWIECARZ i z rodzin SAMLUK,
BŁONAROWICZ, DYL.

INTENCJE MSZY ŚW. 11/01/2021 - 17/01/2021
11/01/2021 Poniedziałek
06:30 Za + WŁADYSŁAWĘ Pych (od Stanisławy Majcher)
06:30 Za + STANISŁAWA Rabczak - od rodziny Rabczak i Woźny
17:00 Za + MICHAŁA
12/01/2021 Wtorek
06:30 Za + MICHAŁA Maziarz - od sąsiadów z Ul. Jesiennej
06:30 Za + STANISŁAWA Rabczak - od sasiadów Segin
17:00 Za + WIESŁAWĘ Herbut (od Przyjaznego Domu)
13/01/2021 Środa
06:30 Za + STEFANA Krupa - od sąsiadów;
06:30 Za + MARKA Pudło
17:00 Za + MARIĘ Michalską w 9 rocz. śmierci
14/01/2021 Czwartek
06:30 Za + STANISŁAWA Rabczak - od Lucyny z rodziną
06:30 Za + MARKA Pudło
17:00 Za + JANINĘ i zmarłych rodziców
15/01/2021 Piątek
06:30 Za + BOLESŁAW Surówka i zmarłe rodzeństwo
06:30 Za ++ RODZICÓW i RODZEŃSTWO (od Marii)
17:00 Za + WIESŁAWĘ Herbut (od Rady Parafialnej)
16/01/2021 Sobota
06:30 Za + WŁADYSŁAWĘ Pych (od Zbigniewa z rodziną)
06:30 Za + RYSZARDA w 17 rocz. śmierci i + ZOFIĘ
17:00 Za + JANINĘ
17/01/2021 Niedziela
08:00 Za + STANISŁAWĘ Turczysńką (od sąsiadów
10:00 Za + WIESŁAWĘ Herbut (od Rady Parafialnej)
11:30 Za rejon VII i VIII;
16:00 Za Parafian

z ul. Zimowej)

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

