W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 312 –21 listopada 2021r.
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata


Ewangelia na niedzielę (J 18, 33b-37)
Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» Jezus
odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci
o Mnie?» Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani
wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje
nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy
moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat
zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem.
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto
jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Rozważanie:
Opis męki Jezusa w Ewangelii św. Jana znacznie różni się od synoptyków. O ile tam dominuje
realistyczna, oparta na faktach relacja z wydarzeń męki, ukrzyżowania i śmierci, o tyle u św. Jana
mamy raczej do czynienia z przepełnioną symbolami i aluzjami treścią. U św. Jana Jezus wstępuje
na krzyż jak na tron. Śmierć to Jego moment chwały. Ukryte jest to w przeróżnych momentach
opowiadania, np.: tytuł winy, który Piłat kazał umieścić na krzyżu: Jezus Nazarejczyk, Król
żydowski i sama śmierć, wyrażona słowami: oddał Ducha. Słyszymy relację z procesu u Piłata,
podczas której pada z ust Jezusa deklaracja, iż jest królem Zauważmy, że przesłuchanie ma za cel
przyznanie się oskarżonego. Jezus w istocie przyznaje się: Tak, jestem królem Zwróćmy uwagę
również na nowe pojęcie królowania i królestwa przedstawione przez Jezusa, w którym decydującą
rolę odgrywa prawda, a nie autorytet i władza (dzięki którym panuje np. Piłat). Przesłuchanie Jezusa
paradoksalnie staje się przesłuchaniem Piłata. (Jutro niedziela wok B)
                           
Liturgia słowa:
Niedziela (21.11):
Dn 7,13-14
Ps 93
Ap 1,5-8
J 18,33b-37;
poniedziałek (22.11): Dn 1,1-6.8-20 Dn 3 Łk 21,1-4; wtorek (23.11): Dn 2,31-45 Dn 3
Łk 21,5-11; środa (24.11): Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28 Dn 3 Łk 21,12-19; czwartek (25.11):
Dn 6,12-28 Dn 3 Łk 21,20-28; piątek (26.11): Dn 7,2-14 Dn 3 Łk 21,29-33; sobota (27.11):
Dn 7,15-27 Dn 3 Łk 21,34-36.
W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy,
we wtorek - św. Klemensa I, papieża i męczennika oraz św. Kolumbana, opata, w środę –
św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy, w czwartek - św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny.
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Święto Chrystusa Króla
Święto Chrystusa Króla jest świętem świeżej daty; lecz jego treść jest tak stara, jak sama wiara
chrześcijańska. albowiem słowo Chrystus nie jest niczym innym. jak greckim tłumaczeniem
słowa „Mesjasz”: Pomazaniec. Król. Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany „Syn cieśli”, jest tak bardzo
królem. że tytułem Królewskim stało się Jego imię. Nazywając samych siebie chrześcijanami
określamy się sami jako ludzie Króla, jako ludzie, którzy uznają w Nim króla. Co znaczy
królestwo Jezusa, można zrozumieć tylko wtedy, gdy sięga się do Pisma Świętego Starego
Testamentu. Okazuje się tu wpierw coś zupełnie szczególnego. Królestwo nic było od Boga
przewidziane dla Izraela. Powstało ono właśnie z buntu Izraela przeciw Bogu i Jego prorokom,

z odejścia od pierwotnej woli Boga. Prawo miało być królem Izraela. a przez prawo jego królem
miał być sam Bóg. Lecz Izrael zazdrościł sąsiadującym narodom ich potężnych władców. Chciał
być jako one. I oto stała się rzecz szczególna: Bóg przystał na upór Izraela i stworzył w ten sposób
nową możliwość dla swojej laski. Dziedzicem z rodu Dawida jest Jezus. Przez Niego włączył się
Bóg w dzieje ludzkości i zawarł przymierze. Kto przemyśli to głębiej, dostrzega. że taka jest
w ogóle forma działania Bożego. Bóg nie posiada sztywnego schematu postępowania wobec
ludzi. Owszem, umie zawsz na nowo odnaleźć człowieka i nawet jego bezdroża uczynić drogami
Okazuje się to już u Adama, którego wina staje się wina błogosławioną, sprawdza się na
wszystkich zakrętach historii. To właśnie stanowi królestwo Boga: miłość, której stwórcza
wyobraźnia znajduje człowieka na każdej jego drodze. Królestwo Boże oznacza zatem dla nas
ufność niewzruszoną. (Benedykt XVI)
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Odmienne Królestwo
Św. Paweł w Liście do Rzymian napisał: Ze względu na przyrodzoną waszą słabość posługuję
się porównaniem wziętym z ludzkich stosunków: jak oddawaliście członki wasze na służbę
nieczystości i nieprawości, pogrążając się w nieprawość, tak teraz wydajcie członki wasze na
służbę sprawiedliwości, dla uświęcenia. Słowa te pobudzają do poszukiwań głębszego znaczenia
takich określeń jak służenie Bogu i Boże Królestwo. Św. Paweł w przytoczonym tekście
przypomina, że używa porównań wziętych z ludzkich stosunków, ze względu na naszą słabość.
W czytanej dziś Ewangelii Jezus przypomina, że Jego Królestwo nie jest z tego świata. Jest więc
zupełnie inne, odmienne. Gdy stajemy przed wyborem między Bogiem a złem, nie chodzi tylko
o wybór takiego czy innego pana naszego życia. Nie ma bowiem większej różnicy jak ta między
Królestwem Boga i „królestwem” Szatana.
W Księdze Mądrości przeczytamy, że śmierć weszła na świat przez zawiść diabła
i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. Uczestnictwo w królestwie zła rodzi śmierć
i wysysa z nas życie. Jest niczym otchłań, nienasycona czarna dziura, który wysysa wszystko, co
żywe i dobre. Człowiek ulegając złu włącza się w to – sam tracąc życie, próbuje je zagarnąć u
osób od siebie zależnych. Np. osoba opętana pragnieniem władzy próbuje odnaleźć sens swojego
życia w poniżaniu innych, a one w ten sam sposób traktują swoich podwładnych.
Zupełnie inaczej jest w Królestwie Boga. Jezus ukazując siebie w Ewangelii wg św. Jana jako
Dobrego Pasterza mówi: Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.
A w innym miejscu mówi o sobie, że jest Prawdą, Drogą i Życiem. Jeśli uznajemy Jezusa jako
swojego Pana, otrzymujemy od niego życie – w obfitości, w pełni, niejako więcej niż
potrzebujemy. Z tej obfitości jesteśmy w stanie udzielać go innym. Jest to niezależne od naszej
inteligencji, zdrowia, pozycji społecznej itp.
Druga różnica sprowadza się do naszej wolności. Zło zniewala, osłabia naszą wolę,
przyćmiewa nasz rozum i uniemożliwia właściwe decyzje. Jezus Chrystus przychodzi jako Ten,
który obdarza wolnością. W synagodze w Nazarecie odniósł do siebie słowa proroka Izajasza:
Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł
dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał
wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. A św. Paweł w Liście do Galatów napisał: Ku
wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod
jarzmo niewoli! Św. Jan w Apokalipsie zapisał słowa, które ukazują Boga, który stoi u drzwi i
puka do nich, czekając aż człowiek mu otworzy. Zmarły w ubiegłym roku ks. Piotr Pawlukiewicz
odnosząc się do tych słów powiedział, że nie ma nikogo bardziej oddanego ludzkiej wolności,
bardziej nią zafascynowanego jak Bóg.
Jest jeszcze jedna różnica między Królestwem Boga i „królestwem zła”. To odwrócenie
hierarchii służenia. Jezus mówił o sobie, że nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać
swoje życie na okup za wielu. A gdy uczniowie spierali się, których z nich jest pierwszy pouczył
ich: Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich! (D.E.)
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Adoracja Najświętszego Sakramentu
W poniedziałek, 22 listopada, w naszej parafii odbędzie się całodzienna adoracja
Najświętszego Sakramentu. Główną intencja adoracji jest usilna prośba i modlitwa o
liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, modlitwa za powołanych oraz
prośba o naszą otwartość na Ducha Świętego.
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Biblijna odnowa Parafii – Zadania apostolskie

1. Przeczytam fragment Ewangelii o poszukiwaniu Jezusa przez świadków rozmnożenia
chleba (J 6, 22-29).
2. Dziś dla wielu chrześcijan priorytetem staje się troska o dobra doczesne; promowany
jest konsumpcyjny styl życia. Pomyślę jakie wartości są najważniejsze w moim życiu;
czy jest w nim wystarczające miejsce dla Jezusa.
3. Dokonam oceny mojego życia religijnego: czy nie jest ono poszukiwaniem Jezusa tylko
dla własnych korzyści (dla „chleba” doczesnego”). O co najczęściej się modlę; czy
potrafię modlić się „bezinteresownie” - modlitwą uwielbienia Jezusa, która jest
znakiem ufnej wiary i miłości do Niego.
4. Najpełniej znajdujemy Jezusa w Eucharystii. W czasie dziękczynienia po przyjęciu
Komunii św. pomodlę się spontaniczną modlitwą uwielbienia Jezusa, z którym się
jednoczę, albo włączę się w śpiew na uwielbienie ze skupieniem uwagi na tekstach
śpiewanych pieśni.
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA
1. Dzisiaj Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnia niedziela roku
liturgicznego. Po Mszy św. o 11.30 wystawienie Najśw. Sakramentu i akt
poświęcenia rodzaju ludzkiego Najśw. Sercu Jezusowemu. Można zyskać
odpust zupełny. Od godz. 15.00 możliwość osobistej modlitwy przed
Najświętszym Sakramentem, a o 15.45 modlitwy wypominkowe i zakończenie
adoracji.
2. W tym tygodniu nie będzie adoracji Najświętszego Sakramentu w czwartek,
ponieważ nasza Parafia jest wyznaczona przez duszpasterstwo diecezjalne do
CAŁODNIOWEJ ADORACJI w poniedziałek 22 listopada. Rozpocznie się
ona po porannej Mszy św., a zakończy Mszą św. wieczorną. Adoracja ta jest okazją
do szczególnej modlitwy w intencji Kościoła świętego, naszej Ojczyzny, naszej
Archidiecezji, o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, o ustanie
pandemii a także w naszych osobistych intencjach. Zapraszamy wszystkich
parafian na spotkanie z Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym
Sakramencie. Adoracja będzie przeżywana w ciszy, na osobistej modlitwie.
Zapoznajmy się z planem adoracji, uwzględniającym podział na REJONY i
postarajmy się w tym czasie znaleźć chwilę na modlitwę, aby zawsze ktoś czuwał
przy Panu Jezusie. Plan znajdziemy w gazetce, w gablocie i na stronie parafialnej
3. Przed nami ostatni tydzień modlitw wypominkowych; zakończenie w sobotę. W
czwartek o godz. 18.00 odprawiona będzie kolejna Msza św. w intencji wszystkich
zmarłych polecanych Miłosierdziu Bożemu w tegorocznych wypominkach.

4. Za tydzień I niedziela Adwentu. Przepisy liturgiczne nie dopuszczają Mszy św.
roratnich w niedziele adwentowe, dlatego Msze św. o godz. 6.00 w adwencie będą
tylko w dni powszednie, a w niedziele pierwsza Msza św. będzie zwyczajnie o
godz. 8.00, poprzedzona śpiewem „godzinek”. Msza św. o godz. 11.30, w przyszłą
niedzielę, będzie w intencji rejonów VII i VIII.
5. Dziś w całej Polsce CARITAS przeprowadza zbiórkę na pomoc humanitarną w
odpowiedzi na apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Ofiary na
ten cel można złożyć do specjalnie oznaczonej skarbony pod chórem.
PLAN ADORACJI NAJŚW. SAKRAMENTU W PONIEDZIAŁEK 22 LISTOPADA

7.00 – 9.00 - Rejon VIII
11.00 – 13.00 - Rejon VI
14.00 – 15.00 - Rejon IV
16.00 – 17.00 - Rejon II

9.00 – 11.00 - Rejon VII
13.00 – 14.00 - Rejon V
15.00 – 16.00 - Rejon III
17.00 – 18.00 - Rejon I

                            

INTENCJE MSZY ŚW. 22/11/2021 - 28/11/2021
22/11/2021 Poniedziałek
06:30 Za + MARIANA Florka (od OSP w Radymnie)
17:00 W int. składanych do św. Antoniego, św. Jana Pawła II i św. Faustyny
17:00 Za + STEFANIĘ i JANA
23/11/2021 Wtorek
06:30 Za + MARKA Opalucha (od rodziny Sadoch)
17:00 Za + JANA Franusa oraz zmarłych RODZICÓW i SIOSTRĘ
17:00 Za + MARIANA Bembenka
24/11/2021 Środa
06:30 Za + Mariana Florka (od rodziny Weselak i Rząsa z Przemyśla)
17:00 Za + BERNARDA Gdulę (od Haliny i Adama Majka)
17:00 Za ++ ANTONIEGO i ALICJĘ
25/11/2021 Czwartek
06:30 Za + JANINĘ
17:00 Za zmarłych polecanych w tegorocznych wypominkach
17:00 Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego
26/11/2021 Piątek
06:30 Za + STANISŁAWA Siarę (od przyjaciół Towarzystwa Anny Jenke)
17:00 Za + ANDRZEJA Czecha
17:00 Za ++ HELENĘ i STANISŁAWA Kokot
27/11/2021 Sobota
06:30 Za + BOGUSŁAWA Rajzera (od Janusza z żoną)
17:00 Za + WŁADYSŁAWA Szyngierę w 9 rocznicę śmierci
17:00 Za + ANETĘ Bereźnicką
28/11/2021 I Niedziela Adwentu
08:00 Za + MARIANA Florka (od żony); 10:00 Za + HELENĘ Kokot w 4 rocz. śmierci
11:30 Za rejon VII i VIII;
16:00 Za Parafian
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

