Intencje mszalne w tygodniu 11.03 - 17.03.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Stanisław Pac - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od syna Janusza z rodziną

Środa

17.00

zm. +Stanisław Pac - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od syna Janusza z rodziną

Piątek

17.00

zm. +Stanisław Pac - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od Krystyny i Ryszarda Czech

Niedziela

8.00

zm. +Stefania i Józef Leś

Niedziela

10.30

zm. +Maria Michalczyk, Franciszek i Zbigniew Mikosz

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 10.03.2019 r.
1.Dziś 1 Niedziela Wielkiego Postu. Dziś równocześnie nabożeństwo Gorzkich Żali,
a po nich Msza Święta o godzinie 15.30. Zachęcam parafian do licznego udziału
w znanych nam nabożeństwach wiekopostnych.
2. W tym tygodniu - w piątek - Droga Krzyżowa o godzinie 17.00 . Poprowadzi ją
Akcja Katolicka i Stowarzyszenie „Wiatr”. Dziękuje bardzo za poprowadzenie
Drogi Krzyżowej Kołu Gospodyń Wiejskich - w ostatni piątek - z racji 8 marca.
3. Trwa modlitwa za kandydatów do sakramentu Bierzmowania, imiona ich są
w koszyku na Ołtarzu Ukrzyżowania. Zaadoptujmy w swojej wiernej modlitwie
tych, którzy będą przyjmować sakrament Bierzmowania.
4. Zachęcam parafian do wpisywania się do Złotej Księgi Trzeźwości i do wiernej
modlitwy o wolność od uzależnień. Niech ten znak naszej troski o innych, o ich
dobro duchowe będzie ogarnięty duchem chrześcijańskim.
5. Pamiętajmy o duchu pokutnym Wielkiego Postu. Nie bądźmy obojętni na
krzyż, miłość Boga i bliźniego. Pamiętajmy o wyrzeczeniach i postanowieniach
wielkopostnych - o swojej drodze do Jezusa cierpiącego w Kościele.
6. Akcja Katolicka ma w tym tygodniu swoje spotkanie formacyjne we wtorek po
Mszy Świętej. Zachęcam innych parafian do włączenia się w jej formację.
7. Trwają również zapisy na Dni Młodych do Dukli zachęcam młodych z parafii
by się zapisywać - o 15 marca. Trzeba bowiem bardzo dobrze przygotować te dni
od strony logistycznej i formacyjnej. Zachęcam do zapisywania się ...
8. Posprzątajmy Wietrzno przed zbliżającą się wiosną.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 16. 03. - proszę rodziny; Longawa, Pęcak,
Longawa. Dziękuję rodzinom; Ochała, Parylak za ostatnie sprzątnie kościoła.
Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 10 / 10. 03. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się.
z Liturgii Słowa.
1 Niedziela Wielkiego
Postu.
„Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus
znad Jordanu, a wiedziony był przez
Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był
kuszony przez diabła. Nic przez owe dni
nie jadł, a po ich upływie poczuł głód.
Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby
stał się chlebem”... Z Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 4, 1-13)
Niby takie to proste: po marchewkę idziemy do sklepu warzywnego, po tort do
cukierni, ale o wiarę - trzeba poprosić Boga, jak w Ewangelii - „Jezu zaradź memu
niedowiarstwu”. Tak można zawołać tylko do Tego, który może to zrobić.
Nie udawajmy, że najlepszym miejscem na wyrażanie wątpliwości w wierze są
komentarze na Facebooku. Nasz Bóg - który wszystko stworzył i udzielił ze swej
mądrości - odpowie nam, odpowie nam, kiedy chce i jak chce. Jednak czy my się
Boga pytamy? albo inaczej - czy Boga szukamy? Czy On jest Adresatem naszego
dziękczynienia, modlitwy, uwielbienia, prośby ? – czy wołamy do Niego?
Wielki Post jest darem modlitewnego wołania, zapragnijmy wyjścia z obojętności
w intensywniejszą modlitwę, czynną miłości bliźniego i w dar jałmużny, ale tak by
zakwitło nasze chrześcijańskie życie. Niełatwo podejmować się różnych dróg
umartwień i ofiar, gdy inni nas nie zauważają i nie pochwalą. Przyjemniej pomóc,
gdy ktoś okazuje wdzięczność. Znacznie trudniej, gdy nikt z ludzi nie zauważa
naszych wysiłków, nie doceni ofiarności. Im większy wysiłek czynu pokutnego,
tym bardziej wzrasta wartość jego ofiary, tym mocniej zacieśnia on więź z Bogiem.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
O Różach Różańcowych cz.5.

Kiedy zaś na modlitwie w Różańcu przychodzi może
rozproszenie, warto wytrwale przesuwać palcami po
kolejnych paciorkach. Sama Modlitwa Różańcowa
stanowi w pewnym sensie bardzo dobre ćwiczenie
koncentracji na towarzyszącym jej rozważaniu
duchowym. Pozwala ona na przejście prawdy Bożej
z intelektu, z rozumu, do głębi serca. Ale ten proces
przejścia nie odbywa się również bez walk i pokus,
bez kryzysów i niezrozumienia, bez powrotów i bez
przebaczenia. Niekiedy takie umartwienie zmysłów duchowych staje się nawet
i koniecznością, warunkiem postępu w modlitwie. Stąd pocieszenie zawarte
w „Przedziwnym sekrecie Różańca Świętego” św. Ludwika Marii Grignion de
Montfort; „Nie zniechęcaj się, choćby podczas całego Różańca twoja wyobraźnia
była niczym innym, jak ciągłym przesuwaniem się najprzeróżniejszych myśli, które
starałeś się oddalić najlepiej jak tylko mogłeś, zaledwie jak spostrzegłeś się:
twój różaniec jest tym lepszy, im bardziej zasługujący, tym bardziej zasługujący, im
bardziej pracowity, tym bardziej wypracowany, im naturalniej mniej jest przyjemny
dla duszy i bardziej utrudniony przez nudne muszki i mrówki, które latając tu i tam,
mimo twojej woli, w wyobraźni, nie zostawiają duszy czasu na zasmakowanie tego,
co mówi i rozkoszowanie się pokojem. Choćbyś miał walczyć z roztargnieniami przez
cały Różaniec, walcz odważnie, z bronią w ręku, to znaczy kontynuując odmawianie,
chociaż bez smaku i pociech zmysłowych. To straszna walka, lecz jakże bardzo też
zbawienna dla duszy wiernej!” Pomocą w tej modlitwie jest również rozróżnienie
natchnień i poruszeń pochodzących od Ducha Świętego.
Natchnieniami nazywamy łaski uczynkowe, czyli konkretną pomoc ze strony
Boga, która pobudza nas do czynienia dobra. Pochodzą od Boga, a prowadzą do
świętości. Prościej można powiedzieć, że natchnieniami są przynaglenia, które
kierują ku dobru. Bóg przez natchnienia prowadzi nas, byśmy wybierali dobro.
Potrzeba często również prosić i nie Boga i mieć w sobie dobrą wolę bycia
posłusznym natchnieniom, ochotnie je przyjąć i według nich postępować.
Poruszenia są bardzo podobne w działaniu do natchnień. Czasem nawet używa
się tych pojęć zamiennie. Różnica polega na tym, że natchnienia są osobiste, to
znaczy w przypadku ich działania towarzyszy nam przekonanie, że to Bóg nas
oświeca i pobudza do wykonania jakiegoś dobra. Poruszenia zaś działają bardziej
na zasadzie poddania się dobrym wpływom zewnętrznym. Może to być czyjś
dobry przykład, czyjaś dobra rada lub inne poruszenie serca pod wpływem
np. dobrej lektury czy czyjegoś świadectwa. W tym przypadku także działa Bóg,
jednak posługuje się jakimś zewnętrznym dobrym przykładem, by „poruszyć”
nasze serce ku dobru. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Olimpiada z religii w Szkole Podstawowej w Dukli .

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Prowadzenie Boże, a duchowe rozeznawanie.

A jak wygląda życie według wartości chrześcijańskich w drobnych sprawach
codziennego życia? Czy za każdym razem musimy przechodzić drogę duchowego
rozeznawania, pytania, szukania decydowania itp.? Oczywiście nie ma takiej
potrzeby, gdyż posiadamy dar wolnej woli. Ale wolna wola jest również zraniona
grzechem pierworodnym, dlatego duchowe rozeznawanie stosuje się raczej
w poważniejszych wyborach, takich na całe życie. W drobnych sprawach dnia
codziennego, można zastosować metodę określaną jako prowadzenie Boże.
Rozumiemy je jako Opatrzność Bożą, która dla każdego z nas przygotowała plan
i daje potrzebne łaski. Boże prowadzenie będzie się przejawiało w zachowywaniu
reguł właściwych dla swojego stanu życia, ale i we wskazaniach Kościoła, które
kieruje On do nas przez przykazania i nauczanie. W tej metodzie musimy pamiętać
jeszcze o jednej wskazówce. Jest nią cnota roztropności. Pozwala ona dokonywać
najodpowiedniejszych wyborów w życiu. A zatem ufność w Bożą Opatrzność,
zachowywanie reguł właściwych dla twojego sposobu życia, nauczanie Kościoła
i roztropność wystarczą, by w codzienności dokonywać właściwych wyborów.
***
Chcesz podjąć zatem właściwą decyzję i w tym Wielkim Poście ? Pamiętaj zatem,
że decyzję musisz podjąć samodzielnie. Kieruj się jednak sumieniem, oraz darami
Bożymi, a wśród nich szczególne natchnieniami, poruszeniami, i charyzmatami
Ducha Świętego. I proś Ducha Świętego o łaskę. Proś o łaskę, proś a Duch Święty
wskaże tą najwłaściwszą drogę...
(cdn.)

