W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
1 stycznia 2021r. - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
3 stycznia 2021r. – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
6 stycznia 2021r. -Uroczystość Objawienia Pańskiego – nr 266

Ewangelia na Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (Łk
2,16-21)
Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję,
Józefa oraz leżące w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało
objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im
pasterze opowiedzieli. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je
w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co
słyszeli i widzieli, jak im to zostało przedtem powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy
i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał Anioł, zanim
się poczęło w łonie Matki.
Rozważanie:
Bardzo ważną rzeczą jest wypełnianie woli Boga. Ważne jest też dostrzeganie Bożego
działania i uwielbianie Boga w tym działaniu. Kolejną cenną umiejętnością jest
"zachowywanie wszystkich tych spraw i rozważanie ich w swoim sercu". Maryja była w
tym wszystkim bardzo dobra. Potrafiła łączyć te wszystkie umiejętności i czynności.
Dlatego jest dla nas wzorem.
Nie wystarczy być posłusznym Bogu; trzeba Go dostrzegać i wielbić. Nie wystarczy
posłuszeństwo Bogu i uwielbienie Go; trzeba Go kontemplować. Dopiero połączenie tego
wszystkiego czyni nas świętymi, czyli podobnymi do Maryi, a przede wszystkim do
Jezusa. (ks. Mieczysław Łusiak SJ)

Rok Pański 2020 w naszej Parafii - Życie Sakramentalne
Sakrament Chrztu św. włącza nas w Rodzinę Bożą jaką jest żywy Kościół, ponadto
sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi. W kończącym się roku do Rodziny Bożej zostało
włączonych 34 dzieci naszej parafii: Antoni Prokuski, Blanka Marta Kania, Wiktoria
Bratkowska, Nikodem Nauka, Maja Borchowiec, Iga Barnaś, Michał Olchowy, Amelia
Grażyna Żyła, Hanna Dorota Lis, Adrianna Anastazja Wojtowicz, Franciszek Zawadzki,
Szymon Mieczysław Homa, Oliwier Wojtak, Sandra Maria Balicka, Paula Kloc, Tymon
Smoleń, Piotr Żółtek, Bartosz Daniel Zachodni, Julia Alina Bucior, Szymon Dawid
Wiszyński, Liliana Zofia Czub, Klara Kowalowicz, Marcelina Katarzyna Stankiewicz,
Laura Olchowy, Mikołaj Janusz Strzelec, Nina Lukrecja Magoń, Lena Wojtowicz, Klara
Drath, Aleksander Kazimierz Blok, Leon Jan Guziak, Natalia Blok, Dawid Ruba, Antoni
Serafin, Franciszek Matiaszewski. Naszym nowym Parafianom życzymy wzrastanie w
łasce sakramentalnej.
Źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego jest EUCHARYSTIA. Możliwość
przyjmowania Komunii św. to niezwykły dar od Boga dla nas. W tym roku I Komunię

św. przyjęło 32 dzieci: Paweł Bącal, Oskar Blejwas, Ilona Czerepak, Łukasz Diawoł,
Wiktor Gala, Krzysztof Gniewek, Piotr Gonciarz, Karina Haluk, Martyna Hendzel, Jakub
Kędzierski, Adrian Kołodziej, Maja Koralewicz, Szymon Krawczyk, Joanna Kuta, Nadia
Łakomska, Klaudia Maj, Maksymilian Marciak, Marcel Mazurkiewicz, Oliwia
Mokrzycka, Andrzej Noga, Wiktoria Piwowar, Marlena Portas, Marcel Przytuła, Maja
Senyk, Maciej Sobolewski, Mikołaj Strawa, Karol Szałyga, Szymon Szczurko, Maja
Tomaszewska, Antoni Tomaszewski, Oliwia Zubrzycka, Krzysztof Zwoliński. Kochane
Dzieci, niech Wasze serca zawsze będą czyste, gotowe i spragnione Pana Jezusa w
Komunii świętej.
Umocnienia łaską i darami Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania, który jest
sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej w dniu 19 czerwca 2020 r. dostąpiła przez
posługę Księdza Biskupa Krzysztofa Chudzio młodzież z naszej parafii: Filip Bącal,
Szymon Biały, Natalia Burdzinska, Kamil Czerepak, Małgorzata Czyrek, Amelia Dłuhań,
Dawid Gala, Joanna Gradowska, Klaudia Grzelińska, Krystian Hołowacz, Arkadiusz
Kołodziej, Karol Kontek, Nikodem Kowalski, Kacper Kud, Kaja Kusy, Nikola Magoń,
Karol Marciak, Wojciech Mil, Milena Miśko, Łukasz Reszka, Karolina Samborska,
Kacper Sanocki, Maja Siemińska, Aleksandra Sobolewska, Karol Wujek. Życzymy i
modlimy się, by Duch św. napełniał Wasze serca i umysły mądrością, pokojem i bojaźnią
Bożą, a nad wszystkim niechaj góruje miłość.
Na Boże powołanie do małżeństwa i rodzicielstwa odpowiedziały pary narzeczonych,
które złączyły swoją miłość sakramentalnym węzłem małżeńskim: Małgorzata Fluda i
Dawid Babiś, Ewelina Krawczyk i Marcin Lange, Magdalena Trudzik i Marcin
Kędrzyński, Magdalena Suchodolska i Przemysław Serafin, Joanna Demska i Mateusz
Stefański, Wioleta Żyga i Bartosz Bukała, Edyta Karakuszka i Kamil Kucha, Sylwia
Michalska i Rafał Grzebyk, Barbara Rokosz i Przemysław Drak, Paula Tomaszewska i
Maciej Halwa, Aneta Urbaniak i Ireneusz Wanio. Niech Bóg da Wam siłę równą Waszej
miłości, abyście dotrzymali przysięgi sakramentu, którego sobie udzieliliście, doznając
łask Bożych każdego dnia Waszego małżeństwa.
Bożemu miłosierdziu polecamy dusze Zmarłych, którzy poprzedzili nas na drodze do
wieczności: Jerzy Olech (l.79), Aleksandra Karaś (l.93), Lesłąw Jasiński (l.66), Jan Sopel
(l.92), Władysława Grendus (l. 80), Franciszek Broszko (l.76), Andrzej Michalski (l.67),
Józef Duczymiński (l.70), Czesława Miciak (l. 82), Tomasz Jartym (l.39), Stanisław
Buczkowski (l.79), Jan Jankowski (l.74), Zofia Gredus (l.94), Stanisława Turczyńska (l.69),
Henryk Wodała (l.77), Alicja Ćwikła (l.63), Maria Wróblewska (l.72), Marian Bembenek
(l.57), Maria Karkowska (l.79), Tadeusz Nietrzeba (l.65), Helena Karkowska (l.86),
Stanisław Małnowicz (l.75), Bronisław Burakiewicz (l.84), Wacław Chudzik (l.71),
Ryszard Serafin (l. 66), Mariusz Michalik (l.49), Janina Uszakiewicz (l.85), Halina Baj
(l.87), Władysława Pych (l.90), Marian Przybyła (l.70), Michał Maziarz (l.85), Stefan Krupa
(l.73), Stanisław Rabczak (l.76), Tadeusz Szymański (l.71), Aurelia Skotnicka (l.90),
Władysław Homa (l.91), Ludwika Sosnowska (l.95), Bogusław Rajzer (l.48), Jerzy Konefał
(l.56), Zdzisław Sitko (l.74). Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie, a światłość
wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Rok Pański 2020 w naszej Parafii - Kalendarium
STYCZEŃ
➢ „Cuda, cuda ogłaszają” – piąty raz przez Radymno przeszedł Orszak Trzech Króli. Z naszej
parafii wyruszył orszak zielony – azjatycki.
➢ Spotkanie ze Słowem Bożym w ramach Biblijnej Odnowy Parafii.
➢ W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan modliliśmy się w tej ważnej dla Kościoła
intencji.
➢ Do obejrzenia misterium bożonarodzeniowego „Otwórzmy drzwi naszych serc” zaprosiła
Parafian Świetlica „Wzrastanie” oraz MOK.
LUTY
➢ Spotkanie opłatkowe uczestników Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.
➢ W uroczystość Ofiarowania Pańskiego obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. W tym
dniu modliliśmy się w intencji osób konsekrowanych, a finansowo wsparliśmy zakony
klauzurowe.
➢ Pierwsze spotkanie z cyklu katechez „Zrozumieć Mszę Świętą”.
➢ W Światowy Dzień Chorego podczas Mszy św. modliliśmy się w intencji osób chorych i
cierpiących oraz tych wszystkich, którzy się nimi opiekują. Po Mszy św. odbyło się spotkanie
w Domu Parafialnym.
➢ Ministranci i lektorzy wzięli udział w XI Zawodach Ministrantów i Lektorów w piłce nożnej.
Nasza drużyna zajęła I miejsce w dekanacie i III w archiprezbitercie.
➢ W ramach Biblijnej Odnowy Parafii grupa biblijna odbyła kolejne Spotkanie ze Słowem
Bożym.
➢ W Tygodniu Trzeźwości modlitwą otaczaliśmy osoby uzależnione od alkoholu oraz ich
rodziny.
MARZEC
➢ Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez ks. Waldemara Janigę rozpoczęły czas
przygotowań poprzez modlitwę, pokutę oraz czynną miłość bliźniego do Świąt
Wielkanocnych.
➢ Kolejne spotkanie z cyklu katechez „Zrozumieć Mszę Świętą”.
➢ Wyjazd Parafian na film pt. „Najświętsze Serce”.
➢ Rekolekcje Arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lipniku.
➢ Poświęcenie i rozdanie książeczek dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.
➢ W związku z nadzwyczajną sytuacją na świecie i w Polsce, stosując się do zarządzeń naszych
biskupów dotyczących zgromadzeń religijnych, z uwzględnieniem parafialnych
uwarunkowań zostały wprowadzone zmiany dotyczące uczestnictwa i form obrzędów
religijnych.
➢ W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia - modliliśmy się o
poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
➢ W związku z trwającym stanem epidemii pojawiły się nowe zarządzenia państwowe i
kościelne. Dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy Św. została
przedłużona do odwołania.
KWIECIEŃ
➢ Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej
w Błażowej młodzież przeżywała w duchowej i modlitewnej łączności z Ojcem Świętym
Franciszkiem oraz młodymi katolikami z całego świata, z Księżmi Biskupami i młodzieżą
naszej archidiecezji. Dzięki transmisji radiowo-telewizyjnej Radia FARA mogliśmy
wspólnie uczestniczyć w uroczystej Mszy Świętej Niedzieli Palmowej, której w kościele w
Błażowej przewodniczył abp. Adam Szal.

➢ Obchody Triduum Paschalnego oraz Świąt Wielkanocnych
➢ Niedziela Miłosierdzia Bożego – łączyliśmy się duchowo w modlitwie w Godzinie
Miłosierdzia.
➢ Decyzją władz państwowych zniesiono część obostrzeń – w nabożeństwach będzie mogło
uczestniczyć więcej osób.
MAJ
➢ Wieczór ze św. Janem Pawłem II – nabożeństwo w 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.
➢ Wznowienie przygotowań do I Komunii św.
➢ Coraz liczniejszy udział Parafian w nabożeństwach w Kościele.
CZERWIEC
➢ Odwołanie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach św.
➢ W Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana modliliśmy się w intencji
kapłanów i prosiliśmy o nowe powołania.
➢ W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa procesja wokół kościoła. Ze względu
na sytuację, w tym roku nie było procesji przez miasto.
➢ Rocznica I Komunii św.
➢ Odpust parafialny w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nasza
młodzież przyjęła sakrament bierzmowania, którego udzielił Ks. Bp. Krzysztof Chudzio.
➢ Uroczystość I Komunii św., którą przyjęło 32. uczniów klas III. Obchody Białego Tygodnia.
➢ Msze św. na zakończenie roku szkolnego, podczas których dziękowaliśmy za pracę w
trudnym czasie i nowych warunkach.
LIPIEC
➢ 40. Jubileuszowa Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę – w tym roku w formie sztafety – udział
150 osób z Grupy św. Józefa Sebastiana Pelczara. Mszę św. na rozpoczęcie pielgrzymki
odprawił ks. bp Krzysztof Chudzio.
➢ Udział Parafian w pielgrzymowaniu duchowym oraz Archidiecezjalnej Sztafecie
Różańcowej.
➢ Pątnicy grupy św. Józefa Pieszej Przemyskiej Pielgrzymki wraz z duchowym pielgrzymami
iuczestnikami Sztafety Różańcowej, spotkali się na wspólnej Eucharystii w kościele.
Spotkanie było wyrazem duchowej łączności z pielgrzymami z naszej diecezji wkraczającymi
na Jasną Górę.
➢ Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu była okazją do szczególnej modlitwy w
intencji Kościoła świętego, naszej Ojczyzny, naszej Archidiecezji, o nowe, święte powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne, o ustanie epidemii a także w naszych osobistych intencjach.
SIERPIEŃ
➢ Indywidualny udział Parafian w Ogólnopolskiej Modlitwie o Trzeźwość Narodu w Miejscu
Piastowym
➢ W liturgiczne wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, patrona kapłanów w modlitwie
polecaliśmy wszystkich duszpasterzy.
➢ Indywidualny i duchowy udział Parafian w Wielkim Odpuście Kalwaryjskim.
➢ Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej – odpust parafialny. Podczas Mszy św. homilię
wygłosił ks. Stanisław Świder.
➢ Zmiany personalne w naszej parafii. W miejsce ks. Pawła Franusa do parafii przyszedł ks.
Zbigniew Kurko.
WRZESIEŃ
➢ Rozpoczęcie nowego roku szkolnego i wznowienie spotkań młodzieży Liturgicznej Służby
Ołtarza oraz Oazy.
➢ Msza św. z modlitwą dziękczynną za zbiory i prośbą o błogosławieństwo w pracy rolników.

➢ W Święto św. Stanisława Kostki wspólnie z młodzieżą, nauczycielami i rodzicami modliliśmy
się o opiekę Świętego Patrona.
➢ Młodzież naszych szkół wzięła udział w akcji Jarosławskie Pola Nadziei 2020. Celem akcji
była zbiórka funduszy na rzecz Hospicjum im. Św. Jana Pawła II w Jarosławiu.
PAŹDZIERNIK
➢ Obchody XX Dnia Papieskiego pod hasłem „Totus Tuus” – wsparcie funduszu Dzieła
Nowego Tysiąclecia.
➢ W Dniu Edukacji Narodowej modliliśmy się w intencji nauczycieli.
➢ W Święto św. Łukasza otoczyliśmy modlitwą pracowników służby zdrowia w tym trudnym
dla wszystkich czasie.
LISTOPAD
➢ Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny.
➢ W listopadzie modliliśmy się za Zmarłych polecanych w wypominkach.
➢ Udział w ogólnopolskim wydarzeniu modlitewnym: Różaniec Do Granic Nieba. Celem tej
modlitwy było przebłaganie Boga za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie za ich
cierpienia, a przez to pomoc w ratowaniu Polski i świata.
➢ W rocznicę odzyskania niepodległości podjęliśmy modlitwę w intencji naszej Ojczyzny i
Kościoła Świętego.
➢ Wprowadzone zostały nowe ograniczenia wynikające ze stanu epidemii, które dotyczą także
Kościoła.
➢ W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – ostatnią niedzielę roku liturgicznego, został
odmówiony akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu.
GRUDZIEŃ
➢ Rozpoczyna się nowy rok duszpasterski przeżywany pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej
wieczerzy".
➢ W XXI Dniu modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie złożyliśmy ofiarę
przeznaczona na pomoc tym Kościołom.
➢ Polecaliśmy w modlitwie zmarłych kapłanów: ks. Szczepana Semenowicza i ks. prał.
Kazimierza Golenię.
➢ Obchody Świąt Bożego Narodzenia.
➢ Gromadząc się w sylwestrowy wieczór świątyni dziękujemy Panu Bogu za mijający, trudny,
rok i prosimy o Boże błogosławieństwo na Nowy 2021 Rok.

Ewangelia na niedzielę (J 1,1-18)
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na
początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co
się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności
świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu
było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy
uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o
światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat
przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego –
którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo
stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką
Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i

głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie,
przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy
otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem
Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie
widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył.
Rozważanie:
W dzisiejszej Ewangelii słyszymy również następujące słowa: „Wszystkim tym, którzy Je
(Słowo) przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego”.
Możemy postawić pytanie: co to znaczy „przyjęli Słowo”? Przyjąć Słowo, czyli Jezusa – to
uwierzyć Ewangelii, ale także związać się z Nim osobiście, jak z kimś bardzo bliskim. Nie ze
wspomnieniem z odległych czasów, ale z kimś obecnym dzisiaj w moim życiu. O tej nieustannej
obecności Jezusa przypomina nam przytaczana już modlitwa: „A Słowo stało się ciałem i
zamieszkało między nami”. Te słowa są dla nas źródłem siły i świadczą o mocy obecności Jezusa
w życiu zarówno całego Kościoła, jak i jego poszczególnych członków. Starajmy się więc podjąć
troskę w umocnienie i rozwój naszego związku w wierze z Jezusem, Bożym „Słowem, które stało
się ciałem”. (slowo.redemptor.pl)
W liturgii obchodzimy: w środę Uroczystość Objawienia Pańskiego, w czwartek
wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort, prezbitera.
Intencje modlitewne – styczeń:
Ogólna: Aby Pan dał nam łaskę, byśmy żyli w pełnym braterstwie z braćmi i siostrami z innych
religii, modląc się za siebie wzajemnie, z otwartością na wszystkich.
Diecezjalna: Aby wszyscy, którzy cierpią z powodu wojen i prześladowania, otrzymali łaskę pokoju.
Liturgia słowa: Niedziela (03.01): Syr 24,1-2.8-12 Ps 147B Ef 1,3-6.15-18 J 1,1-18;
poniedziałek (04.01): 1J 3,7-10 Ps 98 J 1,35-42; wtorek (05.01): 1J 3,11-21 Ps 100 J 1,43-51;
środa (06.01): Iz 60,1-6 Ps 72 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12; czwartek (07.01): 1J 3,22-4,6 Ps 2
Mt 4,12-17.23-25; piątek (08.01): 1J 4,7-10 Ps 72 Mk 6,34-44; sobota (09.01): 1 J 4,11-18
Ps 72 Mk 6,45-52.
Ewangelia na Uroczystość Objawienia Pańskiego (Mt 2,1-12)
Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze
Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony Król żydowski?
Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać Mu pokłon». Skoro to
usłyszał król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich
arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu
odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak zostało napisane przez Proroka: a ty,
Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem
z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego, Izraela». Wtedy Herod
przywołał potajemnie mędrców i wywiedział się od nich dokładnie o czas ukazania się
gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytajcie starannie
o dziecię, a gdy Je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni
zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie,
postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy
ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego,
Maryją; padli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary:
złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną
drogą udali się z powrotem do swojego kraju.

Rozważanie:
Gdy Mędrcy ze Wschodu wyruszyli w drogę, otrzymali konkretną pomoc. Zobaczyli
gwiazdę, która prowadziła ich do Jezusa. Dostali pomoc, która, gwarantowała, że dotrą do
celu. Czasem w naszym życiu pojawiają się ludzie, którzy są jak ta gwiazda. Świecą jasno
i prowadzą nas do Boga. Kto w twoim życiu pełni taką rolę? Gdy Mędrcy przybyli do
Jezusa, oddali Mu pokłon. Skłonili przed Nim głowy i uwielbili Go. Uznali, że jest On
kimś wyjątkowym. Zobaczyli w maleńkim Dziecku kogoś większego, kto miał zostać
Królem Izraela. Kogo widzisz w tym maleńkim Dziecku? Kim jest dla ciebie Jezus?
Mędrcy przynieśli ze sobą trzy dary. Jakie dary ty możesz przynieść Jezusowi? Może to
będzie czas spędzony tylko z Nim, w ciszy? Może tym darem będzie konkretna pomoc
innej osobie? Słuchając ponownie Ewangelii, zwróć uwagę na postawę Mędrców i ich
otwartość, aby uwielbić Jezusa. Jezu, proszę Cię, abyś nauczył mnie, co to znaczy
uwielbiać Ciebie. (modlitwawdrodze.pl)
Uroczyste ogłoszenie daty świąt ruchomych
Zgodnie ze starożytnym zwyczajem w Uroczystość Objawienia Pańskiego ogłasza się
uroczyście datę Wielkanocy i innych świąt ruchomych w bieżącym roku.
Drodzy Bracia i Siostry,
Chwała Pana objawiła się wśród nas i będzie się objawiała zawsze, aż do Jego
powtórnego przyjścia. W zmiennych kolejach naszego życia wspominamy wciąż na nowo
i przeżywamy tajemnice naszego Zbawienia: Wiedzcie, najmilsi Bracia, że dzięki
miłosierdziu Bożemu, tak jak zakosztowaliście radości narodzenia Pana naszego, Jezusa
Chrystusa, tak i dziś oznajmiamy wam radość najbliższej Paschy – Zmartwychwstania
naszego Pana i Boga.
17 lutego będzie Środa Popielcowa i początek Wielkiego Postu;
4 kwietnia z radością będziemy celebrować Paschę naszego Pana Jezusa Chrystusa;
16 maja będzie Wniebowstąpienie naszego Pana Jezusa Chrystusa;
23 maja dzień Zesłania Ducha Świętego;
3 czerwca uroczysty obchód Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej;
28 listopada będzie pierwsza niedziela Adwentu naszego Pana Jezusa Chrystusa,
któremu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
1. Dziś na nabożeństwie o 15.30 zmiany tajemnic różańcowych. Zapraszamy
wszystkich należących do Żywego Różańca, w miarę możliwości, do wspólnej
modlitwy różańcowej, albo też do łączności modlitewnej, w tym czasie, w
naszych domach.
2. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego, błogosławieństwo kredy i
kadzidła. Msze św. w porządku niedzielnym.
3. W przyszłą niedzielę Święto Chrztu Pańskiego. Msza św. o godz. 11.30 w
intencji rejonów V i VI.

4. W czwartek (I czwartek miesiąca stycznia) adoracja Najświętszego Sakramentu

od godz. 15.00 zakończona modlitwami o powołania kapłańskie i zakonne.
5. W sobotę wieczorna Msza św. będzie z liturgią niedzielną.
6. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę
na godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 12. mieszkania od 26 do 50.
INTENCJE MSZY ŚW. 03/01/2021 - 10/01/2021
04/01/2021 Poniedziałek
06:30 Za mieszkańców z ul. Dolnej o Boże błog. i opiekę Matki Bożej
06:30 Za + ALEKSANDER Dąbrowny
17:00 Za + ks. SZCZEPANA
05/01/2021 Wtorek
06:30 Za + MARIĘ Karkowską (od siostrzenicy Elżbiety z rodziną)
06:30 Za + ZDZISŁAWA i KAZIMIERZA Międlar
17:00 Za + MARIANA Przybyła (od Przyjaznego Domu grupa I)
06/01/2021 Środa – Uroczystość Objawienia Pańskiego
08:00 Za + STANISŁAWĘ Turczyńską (od sąsiadów z ul. Zimowej)
10:00 Za Parafian
11:30 Za + ZOFIĘ i MACIEJA
16:00 Za + DARIUSZA Rak
07/01/2021 Czwartek
06:30 Za + MARIANA OLszańskiego
06:30 Za + ANIELĘ i WALENTEGO Międlar
17:00 Za + TADEUSZA
08/01/2021 Piątek
06:30 O zdrowie, zgodę i Boże błog. w rodzinie
06:30 Za + Mariana Tancer
17:00 Za + HELENĘ Warzocha w rocznicę śmierci
09/01/2021 Sobota
06:30 Za + MICHAŁA Maziarz - od Bożeny i Marka Stopy
06:30 Za + STEFANA Walec w rocznicę śmierci
17:00 Za + TADEUSZA
10/01/2021 Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego
08:00 Za Parafian
10:00 Za + WIESŁAWĘ Herbut (od Akcji Katolickiej)
11:30 Za rejon V i VI
16:00 Za + ANTONINĘ i JANA
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

