Intencje mszalne w tygodniu 10.02 - 17.02.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Stanisław Pac - intencja od wnuczki Ewy z rodziną

Wtorek

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od rodziny Szczurków i Szydłów

Środa

17.00

zm. + Stanisław Pac - intencja Kazimierza i Marii

Czwartek

17.00

zm. + Lucyna Szydło - intencja od Bożeny i Adama Szydło

Piątek

17.00

zm. + Lucyną Szydło - intencja od Stanisławy Szydło

Sobota

17.00

zm. + Stanisław Pac - intencja od rodziny z Zołczy

Niedziela

8.00

zm. +Tadeusz Sęp

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Małgorzata i Janusz Szczepanik

Ogłoszenia duszpasterskie - 10.02.2019 r.
1. Dziś 5 niedziela zwykła.
Gościmy dziś - w naszej parafii - przedstawiciela Braci Samarytan, ks. Zbigniewa
Gładysza, który wygłosi do nas Słowo Boże i pozostawi materiały do czytania
Bożego Słowa w rodzinach.
2. Jutro - 11.02. - wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Lourdes, jest to Światowy
Dzień Chorych. Jutro w parafii będzie okazja w czasie Liturgii Mszy Świętej przyjąć
sakrament chorych. Warunek– przypominam to stan łaski uświecającej.
Nie mylmy tego szczególnego sakramentu z tzw. ostatnim namaszczeniem.
Kościół zachęca do modlitwy w intencji chorych i do okazywania im szczególnej
chrześcijańskiej miłości. Pamiętajmy o chorych w parafii i na świecie.
3. 14.02. - wspomnienie liturgiczne patronów jednoczącej się Europy, Apostołów
Słowian świętych Cyryla i Metodego. Nie zapomnijmy w modlitwie o Europie,
wymadlajmy jej powrót do chrześcijankach źródeł wiary.
4. Trwają zimowe ferie w naszym województwie Podkarpackim. Pamiętajmy
o aktywnym wypoczynku, zwłaszcza dzieci i młodzież nie tylko przed laptopem,
komputerem, tabletem czy telefonem komórkowym i grach. Ferie zimowe to
czas jednoczenia się rodzin, pamiętajmy o codziennej modlitwie i Mszy Świętej.
5. Odnaleziono dwie tajemnice różańcowe koło szkoły, na drodze są one do
odebrania w zakrystii, nie lękajmy się je wziąć, jeśli ktoś je zagubił.
6. Do sprzątania kościoła na sobotę - 16.02. - proszę rodziny; Nawratowicz, Dubis.
Dziękuję rodzinom; Dubis, Nawrocki, Długosz za ostatnie sprzątnie kościoła
i za kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
7.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” z małym
dodatkiem od. Pana Jerzego Malinowskiego . Zachęcam do zaprzyjaźnienia się
z tygodnikiem „Niedziela”.
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Proszę, zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa ...
5 Niedziela zwykła.
„Jezus rzekł do Szymona:
„Nie bój się, odtąd ludzi
będziesz łowił”...
I przyciągnąwszy łodzie do brzegu,
zostawili wszystko i poszli za Nim”.
z Ewangelii według Sw. Łukasza
( Łk. 5,1-11)
Ilustrowana wzniesionymi do góry rękoma, rozpromienionymi twarzami, śpiewem
i tańcem, często ma twarz ufnego dziecka. Radość. Jednak nie chodzi o taką tylko
zwykłą, doświadczaną w wielu sytuacjach życia radość, niekoniecznie mającą swe
źródło w wierze (chociaż radość była, jest i zapewnie będzie również znakiem
rozpoznawczym chrześcijan). W Starym Testamencie Nehemiasz mówi o radości
w Panu. I taka właśnie radość w Nowym Testamencie to radość od Jezusa. Radość
z Jezusem. Radość w Jezusie. „Abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił
wolność, niewidomym przejrzenie”, tak Jezus mówił w Nazarecie w synagodze...
Ale i; „szczęśliwe oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą”… tak Jezus mówił do
uczniów. I jest też radość Sługi, pełniącego wolę Ojca i radość Syna, oddającego
ducha w ręce Ojca, radość w Panu gdy się zostawia sieci i idzie łowić ludzi, … ta
radość, to bycie i trwanie zawsze z Jezusem. To życie przez Niego, z Nim i w Nim.
Rozpromienione oczy, ale i zalane łzami. Radość uzdrawiającego chorych i radość
opuszczonego na Krzyżu. Obie trwające w nierozerwalnym ucisku. Jedna nie
istniejąca bez drugiej. Każda inna radość jest zwykłą, ludzką, przemijającą. Ta trwa
na wieki. Jak Jezus. Jego i tej radości zapragnijmy. Tak bardzo zapragnijmy.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego. Więcej być niż mieć...
O Różach różańcowych. Cz. 2.

Magda Anioł piosenkarka pisze jakże przedziwne słowa: „Różaniec na dzisiejsze
odjechane i trendy czasy to wyjątkowy hardcore. To najbardziej pokorna z modlitw,
bo oddala pokusę popisywania się swoim gadaniem i uznaje, że jest ktoś kto potrafi
się od nas o wiele piękniej i skuteczniej modlić. Mama Pana Jezusa to naprawdę ktoś
wyjątkowy. Różaniec to modlitewny karabin załadowany tą wyjątkowością ”. I takie
dodaje jeszcze słowa; „Polecam go innym”...
I jeszcze kolejne świadectwo; Lech Dokowicz reżyser filmów dokumentalnych,
operator kamery, autor scenariuszy: „Z różańcem jest podobnie jak ze sportem ...
(grałem 13 lat w koszykówkę) - na początku wszystko wydaje się bardzo trudne,
bywa też tak, że przez jakiś czas nie widać efektów. Z czasem jednak odkrywa się
jego piękno i głębię, a w końcu nie można bez niego żyć - z modlitwą jest tak samo.
Ja nie wyobrażam sobie dnia bez różańca, on po prostu utrzymuje mnie w pionie,
dzięki niemu otrzymałem też wiele wspaniałych łask. Różaniec? Polecam!”
Do Bractw Różańcowych wpisani byli również polscy królowie: Zygmunt Stary (†
1548), Zygmunt II August († 1572), Stefan Batory, Zygmunt III Waza († 1632),
Władysław IV († 1648) wraz z małżonką Cecylią Renatą, Jan III Sobieski († 1696),
Michał Korybut Wiśniowiecki († 1673). W Sanktuarium Maryjnym w Pieraniu jest
również wpis do bractwa króla Stanisława Leszczyńskiego († 1766). Są wpisani
również znani wodzowie i hetmani polscy, jak np.: Stefan Czarniecki, Stanisław
Żółkiewski, Karol Chodkiewicz, Tadeusz Kościuszko czy Kazimierz Pułaski. Król
Michał Korybut Wiśniowiecki, wpisując się do Bractwa Różańca w Podkamieniu,
dopisał słowa: „Najnędzniejszy niewolnik Maryi”…
Jak sami wiemy, w 2002 roku Ojciec Święty Jan Paweł II wprowadził jeszcze jedną
część różańca – Część Światła – wszędzie tam, gdzie to możliwe, aby codziennie
mógł być odmówiony cały różaniec, wszystkie cztery części - liczba członków
poszczególnych róż powinna wynosić 20. Bardzo ważne jest to, aby zapisując się
do Róży, nie zapominać o odmawianiu dziesiątki różańca świętego, gdyż wtedy
różańcowa modlitwa ulega przerwaniu. Najlepiej wybrać sobie dogodną, stałą
porę dnia odmawiania, dzięki temu nabiera się dobrego nawyku.
Koniecznym warunkiem prawidłowego funkcjonowania Róży, jest comiesięczna
zmiana Tajemnicy Różańcowej, jaką na przestrzeni miesiąca rozważa i omadla
każdy z jej członków. Taki znak wprowadziła do Róży założycielka Żywego
Różańca - Paulina Jaricot. Różaniec ma być nie tylko odmawiany w całości, nie
tylko rozważany w całości, ale też każdy z członków musi wynieść z tego jakąś
korzyść duchową. Musimy zagłębiać się w tajemnice życia Jezusa i Maryi, aby
przybliżyć się do całej Ewangelii, by przybliżać się do tajemnic Bożych lepiej
poznając je. Comiesięczna wymiana tajemnic oraz dogłębne rozważanie każdej
z nich, pozwala poznać tak w skrócie Ewangelię przez 20 miesięcy. A potem, po
20 miesiącach od nowa warto ten proces utrwalać. I to jest pogłębianie wiary,
i zamierzony rozwój duchowy każdego z członków Róży w Kościele.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy duchy zmarłych są pośród nas ?

Trzeba powiedzieć otwarcie, z wiarą i ze spokojem; duchy istnieją i jest to nasza
prawda wiary! Istnieją duchy dobre (czyli aniołowie, wierni Bogu) i istnieją duchy
zbuntowane (czyli duchy złe - szatani). Pismo Święte mówi o tym bardzo jasno.
Pismo Święte mówi też „badajcie duchy”, wzywając do mądrego rozeznawania,
i do zrozumienia jaki to duch. Jednak w potocznym rozumieniu słowa, słowem
„duch” określamy najczęściej pojawiające się na ziemi manifestacje dusz ludzi
zmarłych, co jest zjawiskiem tajemniczym i trudnym do wytłumaczenia. Człowiek
jest ciałem i duszą. Stan śmierci wprowadza w tę jedność rozdarcie, które trwać
będzie, aż do ponownego połączenia duszy z ciałem, jakie nastąpi podczas
zmartwychwstania na Sądzie Ostatecznym. Tak wierzymy...
Ta ulotna i niematerialna substancja, która pozostaje po nas po śmierci i którą my
nazywamy „duszą”, „idzie” na spotkanie ze swoim Stwórcą, Bogiem Ojcem,
po czym określone zostaje miejsce jej pobytu.
W eschatologii katolickiej istnieją dwa „miejsca stałego pobytu” – Niebo i Piekło
oraz jedno „miejsce” czasowe, czyli po prostu Czyściec (taki trochę przedsionek
Nieba i poczekalnia, gdzie trzeba odbyć kwarantannę i porządnie się umyć, aby
nie wejść w brudnych szatach na królewską ucztę...). Niektórzy uważają jednak,
że istnieją także zabłąkane dusze, które ugrzęzły w doczesności, czyli mają status
bezdomnych (bo nie są mieszkańcami Nieba ani Piekła).
Kościół nie neguje możliwości kontaktu świata żywych ze zmarłymi. Zgodnie
z nauką Kościoła wszelkie praktyki przywoływania duchów zmarłych są absolutnie
niedopuszczalne. Przypomina nam o tym Sobór Watykański II, którego komisja
doktrynalna zabroniła „prowokowania za pomocą ludzkich środków
doświadczalnego kontaktu z duchami lub duszami ludzi zmarłych w celu
otrzymania od nich informacji” ( Por. Lumen Gentium, 49; por. KKK 2116-2117).
(cdn.)

