W NASZEJ PARAFII…
pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie
Nr 268 – 17 stycznia 2021r. – II Niedziela Zwykła



Ewangelia na niedzielę (J 1,35-42)
Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył
przechodzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj
uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś,
odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich:
«Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy:
Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli
więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny
dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat
Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy
Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na
niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to
znaczy: Piotr.
Rozważanie:
Jeżeli chcemy kogoś poznać, a znamy jego imię i zawód, to na ogół w dalszej kolejności
staramy się poznać miejsce zamieszkania owego człowieka. Tak też zrobili owi dwaj
uczniowie Jana Chrzciciela względem Jezusa: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? - spytali.
I Jezus dał im odpowiedź, która pewnie przerosła ich oczekiwania. Nie podał im adresu,
tylko zaprosił ich do siebie. Jakaż musiała być ich radość, kiedy to usłyszeli! Wydarzenie
opisane w dzisiejszej Ewangelii mówi nam, jak bardzo Pan Jezus chce dać nam się poznać.
Jeżeli tylko chcemy, możemy Jezusa poznać. Poznając Go, poznamy też gdzie On mieszka.
A jako że On teraz mieszka w Niebie, poznamy Niebo. (ks. Mieczysław Łusiak SJ)
                            

Liturgia słowa: Niedziela (17.01): 1Sm 3,3b-10.19 Ps 40 1Kor 6,13c-15a.17-20
J 1,35-42; poniedziałek (18.01): Hbr 5,1-10 Ps 110 Mk 2,18-22; wtorek (19.01):
Hbr 6,10-20 Ps 111 Mk 2,23-28; środa (20.01): Hbr 7,1-3.15-17 Ps 110 Mk 3,1-6;
czwartek (21.01): Hbr 7,25-8,6 Ps 40 Mk 3,7-12; piątek (22.01): Hbr 8,6-13 Ps 85
Mk 3,13-19; sobota (23.01): Hbr 9,1-3.11-14 Ps 47 Mk 3,20-21.
W liturgii obchodzimy: we wtorek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa, patrona Archidiecezji Przemyskiej, w środę – św. Fabiana, papieża i męczennika
oraz św. Sebastiana, męczennika, w czwartek – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy
i męczennicy, w piątek – św. Wincentego, diakona i męczennika oraz św. Wincentego
Pallottiego, prezbitera, w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny.
                            

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021
Ojcze Przedwieczny, źródło Miłości, wszelkiego światła i dobra, dziękujemy Ci za
charyzmat jedności – tak zaczyna się modlitwa za wstawiennictwem Chiary Lubich.
Dziękujemy za charyzmat jedności… Daj nam, Ojcze, za sprawą Ducha Świętego, abyśmy
za przykładem Chiary przyczyniali się do realizacji pragnienia Twojego Syna: Aby
wszyscy stanowili jedno. Prosimy o to, byśmy przyczyniali się do jedności.

Jedności rozumianej szeroko: w rodzinie, sąsiedztwie, w miejscu pracy, na uczelni,
w szkole, w dalszej rodzinie. W każdej sytuacji. Również jedności między chrześcijanami
z różnych Kościołów i wspólnot kościelnych. Jedność jest pragnieniem Jezusa wyrażonym
w modlitwie w Wieczerniku przed Jego śmiercią na krzyżu (J 17). Ta modlitwa jest
Testamentem Jezusa. Sprawa ekumenizmu jest ważna dla chrześcijan z innych Kościołów,
była ważna dla papieża Jana XXIII, papieża Pawła VI, papieża Jana Pawła II, a teraz jest
ważna dla papieża Franciszka. Sprawa ekumenizmu była ważna dla Chiary. Teraz,
w styczniu, jest okazja modlitwy o jedność między Kościołami chrześcijańskimi. Jak co
roku, od przeszło stu lat, w dniach od 18 do 25 stycznia odbywa się Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan. Dla Chiary jedność chrześcijan zawsze była sprawą priorytetową.
Zawsze dbała o to, by słowa Życia na styczeń pokrywały się z hasłem Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan. Tegoroczne hasło to zdanie z Ewangelii św. Jana (15,5): Trwajcie
w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc. W tym roku podczas Tygodnia Modlitw
rozważany będzie tekst z Ewangelii św. Jana 15,1-17. Na osiem dni Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan w 2021 r. proponujemy podróż modlitewną:
Dzień 1: Przyjmując wybranie. Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem.
Pewnego dnia zrozumiałeś, że, choć nie byłeś tego świadom, to jednak zostało to już
zapisane w twoich najskrytszych głębiach. Więc zdecydowałeś się postępować śladami
Chrystusa...W ciszy w obecności Chrystusa słyszałeś, jak mówił: Pójdź za mną; Dam ci
miejsce, w którym możesz odpocząć.
Dzień 2: Dojrzewając wewnętrznie. Trwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Gdy
pozwolisz Chrystusowi zstąpić w głąb twego jestestwa... On przeniknie umysł i serce,
dotrze do twego wnętrza, do najgłębszej istoty, abyś i ty pewnego dnia doświadczył głębi
miłosierdzia.
Dzień 3: Formując jedno ciało. Abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was
umiłowałem. Nie posiadając prawie nic, czy jesteś sprawcą pojednania w tej wspólnocie
miłości, która jest Ciałem Chrystusa, Jego Kościołem? Nie jesteś już sam we wszystkim,
co robisz razem ze swoimi braćmi i siostrami. Wraz z nimi jesteś wezwany do życia
przypowieścią o wspólnocie.
Dzień 4: Modląc się wspólnie. Nie nazywam już was sługami... Nazwałem was
przyjaciółmi. Podczas naszej regularnej wspólnej modlitwy, choć nie wiemy jak, rodzi się
w nas miłość Jezusa. Wspólnotowa modlitwa nie zwalnia nas z modlitwy osobistej. Jedno
podtrzymuje drugie. Poświęćmy codziennie trochę czasu, aby odnowić naszą osobistą
więź z Jezusem Chrystusem.
Dzień 5: Pozwalając się przemienić słowem. Wy już jesteście oczyszczeni przez słowo,
które do was mówiłem. Módl się i pracuj, aby Bóg mógł panować. Niech Słowo Boże
tchnie życie w pracę i odpoczynek. Zachowujcie wewnętrzną ciszę we wszystkim, tak, by
zamieszkać w Chrystusie. Bądź napełniony duchem błogosławieństw: radości, prostoty,
miłosierdzia.
Dzień 6: Przyjmując innych. Idźcie i przynoście trwały owoc. W przybyszu
przyjmujemy samego Chrystusa. Czy ludzie, których przyjmujemy każdego dnia, znajdą
w nas mężczyzn i kobiety promieniujących Chrystusem, naszym pokojem?
Dzień 7: Wzrastając w jedności. Ja jestem krzewem winnym, wy zaś latoroślami.
Nigdy nie popadajcie w zgorszenie podziału chrześcijan, którzy tak chętnie wyznają
miłość bliźniego, a mimo to pozostają podzieleni. Jedność Ciała Chrystusa uczyńcie swoją
żarliwą troską.

Dzień 8: Jednając się z całym stworzeniem. Aby moja radość była w was i aby wasza
radość była pełna. Czy chcesz celebrować nowe życie, które Chrystus daje przez Ducha
Świętego, i pozwolić Mu żyć w tobie, pośród nas, w Kościele, w świecie i w całym
stworzeniu?
                            

Dzień Babci i Dziadka
W tym tygodniu obchodzić będziemy Dzień Babci i Dzień Dziadka. Pamiętajmy o tych
drogich nam osobach z naszych rodzin. Złóżmy im życzenia i ofiarujmy kwiaty i naszą
modlitwę. Spotkajmy się z nimi! Uraduje to ich i nasze serce. Papież Franciszek naucza:
Starsi ludzie to ci, którzy niosą nam historię, którzy niosą nam nauczanie i wiarę,
zostawiają nam spuściznę. Oni jak stare wino mają wewnętrzną siłę, by przekazać nam
szlachetne dziedzictwo (…) Naród, który nie opiekuje się dziadkami i nie szanuje ich, nie
ma przyszłości, bo nie ma pamięci, stracił ją.
                            

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - II NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Pamiętajmy
o modlitwie w tej bardzo ważnej intencji dla Kościoła. Myśli na każdy dzień tego
tygodnia znajdziemy w naszej gazetce.
2. We wtorek liturgiczne wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, modlimy się w
intencji naszej archidiecezji.
3. Pamiętajmy o możliwości osobistej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem w
każdą niedzielę od godz. 15.00.
4. Za tydzień, w całym Kościele, będziemy obchodzić drugą Niedzielę Słowa Bożego,
ustanowioną przez papieża Franciszka.
5. Przyszła niedziela będzie także „Dniem solidarności z Chorwacją”, w odpowiedzi na
prośbę Caritas Chorwacji o pomoc ofiarom trzęsienia ziemi. Po Mszach św. będzie
zbiórka do puszek na ten cel.
6. Dziękujemy parafianom za sprzątanie kościoła. Prosimy do sprzątania w sobotę na
godz. 8.00 mieszkańców os. Jagiełły blok nr 13. mieszkania od 21 do 40.
7. W liście naszego Ks. Arcybiskupa, na rozpoczęcie nowego roku duszpasterskiego,
usłyszeliśmy o zaproponowanej innej formie spotkań kolędowych. Stosując się do
tych wskazań ZAPRASZAMY wszystkich naszych PARAFIAN do udziału w takich
spotkaniach w naszym kościele, wg planu wynikającego z podziału naszej Parafii na
REJONY:
- poniedziałek – 18 styczniaREJON I
- wtorek – 19 stycznia
REJON II
- środa – 20 stycznia
REJON III
- piątek – 22 stycznia
REJON IV
- poniedziałek – 25 stycznia REJON V
- wtorek – 26 stycznia
REJON VI
- środa – 27 stycznia
REJON VII
- piątek – 29 stycznia
REJON VIII
Zapraszamy na wieczorną Mszę św. na godz. 17.00, a po Mszy św. na spotkanie
duszpasterskie, połączone z modlitwą, śpiewem kolęd oraz błogosławieństwem wody
(prosimy o przyniesienie wody do poświęcenia we własnych naczyniach).
Dodatkowym wydarzeniem, włączonym w przeżywanie tegorocznej kolędy, będzie
zaplanowany na przyszłą niedzielę na godzinę 17.00, koncert organowy w wykonaniu Pana
Michała Daleszczyka – organisty z Jarosławskiej Kolegiaty.

Rejon I
Rejon II

- (Patron – św. Andrzej Bobola); ulice: Dolna, Lwowska, Młynarska.
- (Patron – św. Józef Sebastian Pelczar); ulice: Akacjowa, Jagodowa, Jana
Pawła II, Jesienna, Kasztanowa, Kolejowa, Królowej Jadwigi, Letnia,
Pogodna, Wietrzna, Wiosenna, Wiśniowa, Zimowa oraz Skołoszów.
Rejon III - (Patron – św. Faustyna Kowalska); ulice Tysiąclecia i Złota Góra.
Rejon IV - (Patron – św. Małgorzata Alacoque); ulice: Budowlanych, Piaskowa,
Plażowa, Rybacka, Zasanie, Zielona.
Rejon V - (Patron – św. Jan z Dukli); os. Jagiełły bloki od 1 do 8.
Rejon VI - (Patron – bł. Jan Wojciech Balicki); os. Jagiełły bloki od 9 do 13.
Rejon VII - (Patron – bł. Bronisław Markiewicz; os. Jagiełły bloki od 14 do 16.
Rejon VIII - (Patron – bł. Władysław Findysz); os. Jagiełły bloki od 17 do 19.
                            

INTENCJE MSZY ŚW. 17/01/2021 - 24/01/2021
18/01/2021 Poniedziałek
06:30 Za + PAWŁA Kryk
06:30 Za + MARIĘ Chudzik (od Przyjaznego Domu)
17:00 Za + MICHAŁA Maziarz - od rodziny Sabatowskich
19/01/2021 Wtorek
06:30 O Boże błog. dla mieszkańców BLOKU 18 (klatka II i III)
06:30 Za + STEFANA Krupa (od sąsiadów)
17:00 Za + MARIĘ i MAICHAŁA Karkowskich
20/01/2021 Środa
06:30 Za + TADEUSZA Szymański (od Kazimiery Jędrejko z rodziną)
06:30 Za + AURELIĘ Skotnicką (od Pielęgniarek i Położnej z indywid. praktyki)
17:00 Za + Ks. MARIANA Wronę
21/01/2021 Czwartek
06:30 Za + MARIĘ Chudzik (od Środowiskowego Domu Samopomocy)
06:30 Za + STANISŁAWA Siara (od rodziny Wowianków)
17:00 Za + WŁADYSŁAWĘ Pych (od wnuczki Agnieszki)
22/01/2021 Piątek
06:30 + TADEUSZ Szymański (od Janiny Wajda z rodziną)
06:30 Za+ STANISŁAWA Siara (od rodziny Jackowskich)
17:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla MIECZYSŁAWA w 82 rocz. urodz.
23/01/2021 Sobota
06:30 Za + TADEUSZA Miłkowskiego (od mieszkańców bloku 18 klatka III)
06:30 Za + STANISŁAWA Halwę
17:00 Za + MARCINA
24/01/2021 Niedziela
08:00 Za Parafian;
10:00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej dla NATALII i ADRIANA
11:30 Msza dziękczynna za męża i dzieci z prośbą o łaski i dary Ducha Świętego.
16:00 Za + KATARZYNĘ i GRZEGORZA Karkowskich
                            
Gazetka parafialna wydawana staraniem Diakonii Ewangelizacyjnej działającej w parafii.
Zapraszamy do współpracy. Kontakt z redakcją: wnaszejparafii@gmail.com

