W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 264 – 20 grudnia 2020r. – IV Niedziela Adwentu



Ewangelia na niedzielę (Łk 1,26-38)
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret,
do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida;
a dziewicy było na imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł:
«Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś
między niewiastami ». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co
by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz Anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo,
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię
Jezus. Będzie on wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron
Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu
nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do Anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam
męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje
Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto
również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym
miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na
to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego».
Wtedy odszedł od Niej Anioł.
Rozważanie:
Maryja nie była przygotowana na słowa, które usłyszała od anioła Gabriela. Była już
poślubiona Józefowi. Miała inne wyobrażenia swojej przyszłości. Słowa anioła zmieszały
ją i zaniepokoiły do tego stopnia, że Gabriel ją uspokajał: Nie bój się! Doświadczenie
spotkania z Bogiem nie zawsze przynosi pokój, zwłaszcza jeśli uderza w istotę naszych
planów na przyszłość, w to, co wydaje nam się podstawowe w naszym życiu. Kluczowe
jest jednak rozważanie, co miałoby to znaczyć, uważność, rozeznawanie. Słowa anioła
zapowiadające Maryi, że została wybrana na Matkę Boga nie były jednak wystarczającym
wytłumaczeniem. Maryja zaczęła więc pytać o to, jak się ma ta przepowiednia spełnić. To
jest kolejny krok w przyjęciu Bożego wezwania. Najpierw rozważać, co to ma znaczyć,
potem dopytać, kiedy jest wątpliwość. To nie jest szukanie wymówek. Maryja jest uczciwa
wewnętrznie, przejrzysta wobec Boga i Jego wezwania. Jeśli Bóg woła człowieka,
powołuje go do jakiejś misji, to i daje potwierdzenie, dodaje pewności w chwili zwątpienia.
Nie trzeba się bać stawiać pytań. Dopiero wtedy Maryja wyznaje: niech Mi się stanie
według twego słowa! To są słowa nowego stworzenia, to jest słowo zbawienia. Czy Maryja
wiedziała na co się decyduje, jak potoczą się Jej losy? Nie. Ona wypowiedziała Bogu
swoje: ‘tak’ nie wiedząc, co będzie Jej udziałem. (modlitwawdrodze.pl)
                            

Liturgia słowa: Niedziela (20.12): 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Ps 89 Rz 16,25-27
Łk 1,26-38; poniedziałek (21.12): Pnp 2,8-14 Ps 33 Łk 1,39-45; wtorek (22.12):
1Sm 1,24-28 Ps: 1Sm 2 Łk 1,46-56; środa (23.12): Ml 3,1-4.23-24 Ps 25 Łk 1,57-66;
czwartek (24.12): 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16 Ps 89 Łk 1,67-79; piątek (25.12): Iz 52,7-10
Ps 98 Hbr 1,1-6 J 1,1-18; sobota (25.12): Dz 6,8-10;7,54-60 Ps 31 Mt 10,17-22.

W liturgii obchodzimy: w poniedziałek wspomnienie św. Piotra Kanizjusza, prezbitera
i doktora Kościoła, w czwartek Wigilię Narodzenia Pańskiego, w piątek Uroczystość
Narodzenia Pańskiego, w sobotę Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika.
                            

Święty czas oczekiwania
Współczesny świat nie jest bynajmniej miejscem kontemplacji i zadumania. Wręcz
przeciwnie, na porządku dziennym jest pośpiech i totalny brak zastanowienia. W takich
warunkach łatwo o poczucie bezsensu życia, braku celu i frustrację. Wymagania stawiane
przeciętnemu człowiekowi są zbyt wygórowane, by im sprostać, musi być przecież
przedstawicielem świata sukcesu, mieć jasno określony cel, dążyć do niego
konsekwentnie, nie mając prawa do pomyłki i sentymentów. W jego życiu nie ma miejsca
dla Boga, bo On przeszkadza robić interesy, czyni nas zbyt wrażliwymi na ludzką krzywdę
i niesprawiedliwość. Dopiero, gdy wydarzy się jakaś tragedia i pieniądze nie mogą pomóc,
przypominamy sobie o Jego istnieniu. Ponoć - lepiej późno niż wcale... Ale czy tak
powinno wyglądać życie chrześcijańskie? Dlaczego nie potrafimy żyć zgodnie z tym, co
dyktuje nam serce, a podążamy za pragnieniami ciała? Czy można być szczęśliwym nie
będąc zamożnym człowiekiem sukcesu? Na te i podobne pytania można prawdziwie
odpowiedzieć jedynie będąc głęboko zakorzenionym w Bogu. Czas radosnego
oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa powinien być przeznaczony na refleksję nad
Jego miejscem w naszym życiu. Warto zadać sobie pytanie: kim jest dla ciebie Jezus
Chrystus? Dodatkiem czy centrum? Zaufanie Jezusowi nie jest łatwe i oczywiste. Wymaga
odwagi i wiary, ale uwalnia od lęku o przyszłość, bo przecież On najlepiej potrafi się o nią
zatroszczyć. To prawda, że nie będzie realizował naszego scenariusza życiowego, ale
poprowadzi drogą, którą zaplanował. Tylko z Nim człowiek wierzący może osiągnąć
szczęście, bo wie komu zaufał. Jezus pragnie być Przyjacielem każdego, nawet najbardziej
grzesznego człowieka. Tylko od nas zależy, czy przyjmiemy to zaproszenie. Każdy czas
ciszy przed Bogiem jest cenny. Jezus podczas adoracji przemawia poprzez pragnienia
serca. On pragnie dotykać i uzdrawiać wszystkie nasze trudne sprawy i relacje. (adonai.pl)
                            

Z „Encyklopedii staropolskiej” Zygmunta Glogera
W książce pod tytułem „Ozdoba Kościoła katolickiego”, napisanej w roku 1739,
w rozdziale „O siedmiu roratnicach” (świecach) znajdujemy wiadomość, że „osobliwie i w
Polsce prawie tylko tej używają ceremonii, którą zaczął w Poznaniu Przemysław Pobożny
a przyjął (w Krakowie) Bolesław Wstydliwy (jako Bzowjus i Nakieljus świadczy), którzy
uważając, że trzeba się z wiarą, świecącą dobrymi uczynkami, na Sąd Boski stawić wraz
z siedmiu stanami, gotowość swoją na sąd Pański oświadczyli tym sposobem”.
Przystępował do ołtarza najprzód król i na najwyższym lichtarzu siedmioramiennego
świecznika stawiał zapaloną świecę, mówiąc: „Gotowy jestem na Sąd Boski”. Drugą
imieniem duchowieństwa na lichtarz poboczny wstawiał biskup, mówiąc: Paratus sum ad
Adventum Domini. Trzecią stawiał senator, czwartą ziemianin, piątą rycerz, szóstą
mieszczanin, siódmą oracz. Wyznanie gotowości do Sądu ostatecznego czynione jest
z powodu, że z narodzinami Chrystusa łączy się w adwencie zapowiedź Jego drugiego
przyjścia w dzień Sądu.
                            

Adwentowi przewodnicy – Józef
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański… - Jego rola
w przygotowaniu przyjścia Chrystusa była wyjątkowa. Jemu została powierzona piecza
nad Jezusem, Synem Bożym i Jego Matką, Maryją. Miał inne plany i pomysł na życie.
Byli poślubieni z Maryją. Chciał mieć rodzinę, słuchać Boga i wypełniać to, co słuszne.
Nie był przygotowany na to, z czym musiał się zmierzyć. Był szlachetny i dbał o dobre
imię Maryi. Bóg wyszedł naprzeciw jego wątpliwościom, ukazując inną perspektywę. Nie
został do niczego przymuszony. Musiał wybrać w wolności. Sytuacja, w jakiej został
postawiony Józef jest nie do pozazdroszczenia. Oto człowiek mający jasną perspektywę
przyszłości, konkretne życiowe plany widzi, że dzieje się coś, co jest absolutnie nie do
zaakceptowania. Bardzo naturalne by było, żeby pojawiło się wtedy oburzenie, gniew,
oskarżenie i domaganie się słusznej kary. Ale Józef nie poddaje się tym uczuciom. Nie
wie, co jest rzeczywistą przyczyną tego stanu rzeczy, ale jest człowiekiem spokojnym,
prawym. Szuka takiego rozwiązania, które przyniosłoby jak najmniej szkód, a jak
najwięcej dobra. Nasze życie nie rozgrywa się w myślach, planach i marzeniach.
Ostatecznie trzeba się zbudzić i wypowiedzieć słowo ‘tak’. Józef ‘uczynił’ i to było jego
słowo zgody na misję, na rolę, jaką mu przypisano. Na kartach Pisma św. nie znajdziemy
żadnego słowa, wypowiedzianego przez Józefa. Swoje wybory potwierdzał
uczynkami. (modlitwawdrodze.pl)
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE – IV NIEDZIELA ADWENTU
W tym roku, w Parafiach nie odbywają się spowiedzi w wyznaczonych dniach.
Księża służą w konfesjonałach przeważnie tylko w swoich Parafiach. W naszym
kościele, podobnie jak w Parafii św. Wawrzyńca, możliwość spowiedzi przed
Świętami będzie codziennie pół godziny przed Mszą św. roratnią oraz godzinę
przed Mszą św. wieczorną.
W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Msza św. tylko o godz. 6.00, nie ma w
tym dniu Mszy św. wieczornej.
Wigilia jest dniem oczekiwania na uroczystość Narodzenia Pańskiego.
Wieczorem zasiądziemy do wigilijnej wieczerzy, która jest już świętowaniem
Bożego Narodzenia. Dlatego niech nie zabraknie na naszych Wigiliach wspólnej
modlitwy, odczytania Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa, śpiewu kolęd.
Koniecznie trzeba wykluczyć z Wigilii alkohol; w swojej istocie jest to wydarzenie
głęboko religijne.
W tym roku, ze względu na ograniczenia liczby wiernych w kościołach,
zapraszamy na dwie PASTERKI. Pierwsza będzie o godz. 22.30, a druga
tradycyjnie o godz. 24.00. W tych samych godzinach będą Pasterki w kościele św.
Wawrzyńca
Do naszej Parafii dotarło światło zapalone w Grocie Betlejemskiej. Będzie je
można odebrać w naszym kościele w Wigilię po roratach do godziny 12.00.
W piątek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Oczywiście nie obowiązuje w tym
dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Msze św. o
godz. 8.00; 10.00 i 11.30. Wyjątkowo w tym roku będzie również, w naszym

kościele, Msza św. popołudniowa o godz. 16.00, a w kościele św. Wawrzyńca
dwie Msze św. popołudniowe: o godz. 15.00 i 17.00.
W dniu Bożego Narodzenia można zyskać odpust zupełny za uczestnictwo przez
radio i telewizję w błogosławieństwie papieskim Urbi et Orbi.
5. W sobotę Święto św. Szczepana. Msze św. o godz. 8.00; 10.00 i 11.30. W tym
dniu nie będzie Mszy św. popołudniowej.
6. W przyszłą niedzielę, Święto Świętej Rodziny. Msza św. o godz. 11.30 będzie w
intencji rejonów VII i VIII.
7. Dziękujemy za sprzątanie kościoła. Bardzo prosimy do sprzątania w ŚRODĘ na
godz. 18.30 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 11.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 20/12/2020 – 27/12/2020
21/12/2020 Poniedziałek
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od siostry Kazimiery z mężem)
06:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od rodziny Jarosz, Turczyn, Piliszko)
17:00 Za + CZESŁAWĘ Miciak (od sióstr z róży Marii Motyka)
22/12/2020 Wtorek
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od Ireny Grzesiak, Danuty i Marcina
Januszkiewicz i Andrzeja Adamskiego z żoną)
06:00 Za + STANISŁAWA Buczkowskiego (od rodziny Pieczonka)
17:00 Za + HENRYKA Wodała (od sąsiadów z ul. Kasztanowej)
23/12/2020 Środa
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od rodziny Królów)
06:00 Za + HENRYKA Wodała (od sąsiadów z ul. Kasztanowej)
17:00 Za + ANIELĘ Figlarską (od Kazimiery Karpierz z dziećmi i wnukami)
24/12/2020 Czwartek
06:00 Za + STANISŁAWĘ Kątek (od rodziny Wowianków)
06:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od sąsiadów z klatki)
06:00 Za + ADAMA Walickiego;
24:00 Za Parafian
25/12/2020 Piątek – Uroczystość Narodzenia Pańskiego
08:00 Za + HENRYKA;
10:00 Za + MARIĘ i ANTONINĘ Wożniak
11:30 Za + KAZIMIERZA Nowakowskiego
26/12/2020 Sobota – Święto św. Szczepana
08:00 Za + HELENĘ i STANISŁAWA Kokot
10:00 Za + STEFANA Bałycz w 5 rocz. śmierci
11:30 Za + JANA w 13 rocz. śmierci
27/12/2020 Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa
08:00 Za Parafian
10:00 Za + ANDRZEJA Michalskiego (od anonimowego ofiarodawcy)
11:30 Za rejon VII i VIII; 16:00 Za + HENRYKA Wodała (od rodziny Zabawów)
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

