Intencje mszalne w tygodniu 11.11 - 17.11.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

15.00

za Ojczyznę w święto odzyskania Niepodległości

Wtorek

7.30

zm. +Edward Kocur

Środa

17.00

zm. +Bolesław Soliński

Czwartek

17.00

zm. +Maria Zborowska - intencja od wnuka Piotra z rodziną

Piątek

17.00

zm. +Jan i Janina Turek

Sobota

17.00

zm. +Wojciech i Matylda Zborowscy

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

w intencji pewnej osoby

Niedziela

15.30

zm. + Maria Zborowska - intencja od wnuka Marka z rodziną

Ogłoszenia duszpasterskie - 10.11.2019 r.
1. Dziś 32 Niedziela Zwykła. Dziś druga niedziela listopada.
Dziś na Mszy Świętej o godzinie 15.30 spotkanie dla chętnych małżeństw z naszej
parafii z Oazą - Domowym Kościołem - zapraszam. Gościmy w parafii małżonków parę rejonową - Domowego Kościoła.
2. Trwa również listopadowa modlitwa za zmarłych polecanych w wypominkach
codziennie z wyjątkiem niedziel na Mszy Świętej o godzinie 17.00.
3. Jutro - 11.11 - Narodowe Święto odzyskania Niepodległości. Zapraszam parafian
do świętowania tego dnia najpierw w Kościele, również pod pomnikiem na palcu
kościelnym, a potem na małą chwilę do Domu Ludowego. Okażmy się w tym dniu
dobrymi Polakami zatroskanymi o naszą Ojczyznę, o jej historie, teraźniejszość
i przyszłość . P. Jerzemu bardzo dziękuje za dodatkowy, informacyjny, również
historyczny dodatek - wkładkę - do naszej Parafialnej Gazetki.
4. 12.11 - wtorek - ze względu na spotkanie z J. E. ks. Arcybiskupem Adamem
Szalem na kongregacji - Msza Święta rano - o godzinie 7.30.
5. Akcja Katolicka ma swoje spotkanie formacyjne w środę 13 listopada po Mszy
Świętej. W tym dniu również Modlitwa Różańcowa - jak co miesiąc - Różaniec
ofiarujemy za nasza parafie o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo.
6. W liturgii - w tym tygodniu - wspominamy św. Jozafata i św. pierwszych
polskich męczenników z czasów Polski Piastowskiej.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 16.11. proszę rodziny; Godek i Dębiec.
Dziękuję rodzinom; Wierdak, Sosiński, Zygmunt za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Odszedł do Domu Ojca ks. Wiesław Słowiński proboszcz z Królika Polskiego.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno - św. Michała
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

32 Niedziela Zwykła
Zatrzymaj się, proszę ...
z Liturgii Słowa

„Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem dla Niego żyją”...
z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 20,27-38)
Śmierć według nauki Bożej (Księga Mądrości)
jest wrogiem człowieka (Mdr 2,23-24). Śmierć
jest wrogiem, jednak współczesna medialna
kultura, reklama i cywilizacja przekonują, że
śmierć jest doskonałym rozwiązaniem dla
niechcianych dzieci i dla starców, również dla
nieuleczalnie chorych i dla cierpiących, że jest
niby najlepszym wyjściem dla poniżonych i zdruzgotanych przez cierpienie, i że
jest niby dla nich najlepszym ratunkiem (!).
Pismo Święte - Biblia - przypomina nam prawdę o tym, że Jezus pokonał śmierć został zabity i trzeciego dnia zmartwychwstał - i jest stale obecny w Kościele.
W tym w znaku Paschy, w znaku wiary, wpisane jest i nasze zwycięstwo nad
śmiercią. Kościół o tym przypomina nie tylko w listopadzie, gdy trwa modlitwa za
wiernych zmarłych, ale i przypomną każdego dnia gdy sprawuje Eucharystię,
Pamiątkę Paschy Jezusa. Oto realizm Bożych darów, Bożych faktów, zderzony
naszymi pomysłami na Życie. Śmierć jest wrogiem. Bóg jest zwycięzcą. I kropka.
Trzeba nam ujrzeć oczyma serca ten znak, by doświadczyć darmo Bożej łaski,
by uwierzyć w Boże Miłosierdzie, i nauczyć się tak jak On, kochać ludzi, pomimo
wszystko i za darmo. Bóg patrzy na nas i mówi, jak na powyższym obrazie:
Popatrzcie jaki fajny materiał na świętego…Skorzystajmy z Jego łaski,
wypełnijmy się Jego Słowem, Jego cudem...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Jan Paweł II - czyli
jak dotyka Łaska. Cz. 3.

Ksiądz do szpiku kości.
Jak wyznaje Jan Paweł II, jego serce rwało się
do duszpasterstwa. Pierwsza parafia – Niegowić.
Dojechał na nią z Krakowa autobusem, ale ostatni
odcinek musiał pokonać pieszo, idąc wśród zbóż.
„Pamiętam, że w pewnym momencie, gdy przekraczałem granicę parafii
w Niegowici, uklęknąłem i ucałowałem ziemię. Nauczyłem się tego gestu chyba
od św. Jana Marii Vianneya”. Potem była parafia św. Floriana w Krakowie, a tam
duszpasterstwo studentów. Styl jego pracy wyróżniał się budowaniem bliskich
przyjacielskich więzów i relacji z ludźmi. Towarzyszył im wiernie, pozostając dla
nich autorytetem, niczego nie narzucał, raczej słuchał i zapraszał. Uczył wolności
zdolnej do wybierania dobra. Wiele uwagi poświęcał zawsze tematyce miłości
i sakramentu małżeństwa, „uczył jak miłować ludzką miłość”, jak sam powie.
Wykładowca etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W 1951 roku ks. Abp Baziak skierował ks. Wojtyłę do zrobienia habilitacji z etyki.
Badania nad fenomenologią Maxa Schellera i wykłady na KUL-u były dla niego
ważnym etapem dojrzewania w kapłaństwie i przygotowaniem do zadania, które
mu Bóg wyznaczy nieco później. „Miłość i odpowiedzialność” była nowatorskim
ujęciem tematu odpowiedzialnej miłości, czy przygotowaniem do późniejszych
papieskich katechez o teologii ciała. Ks. Karol Wojtyła nauki nie traktował jako
celu samego w sobie. Jak sam pisał: „moją ustawiczną troską było, by oddając się
nauce, nie tylko nie »zapomnieć« być kapłanem, lecz raczej by mi to pomogło nim
coraz bardziej być”... Pracując naukowo, nigdy nie zaprzestał duszpasterstwa,
które jest pierwszym powołaniem księdza. Szukał zawsze prawdy...
Sobór Watykański II.
W wieku 38 lat - ks. Karol Wojtyła - został najmłodszym biskupem w Polsce
(28.09.1958). Jako biskup pomocniczy w Krakowie pojechał na otwarcie Soboru
Watykańskiego II (1962–1965). Wziął czynny udział we wszystkich czterech
sesjach soboru. Przeżywał to osobiście jako wielki dar dla Kościoła i dla świata,
jako „seminarium Ducha Świętego”, jako duchowe wydarzenie, którego sednem
było doświadczenie uniwersalnej wspólnoty Kościoła. Jako biskup aktywnie
angażował się w prace soborowe, zwłaszcza w opracowanie tekstów Konstytucji
duszpasterskiej o Kościele. Później całym sercem zajmował się wprowadzaniem
go w życie w Krakowie, w Rzymie, w całym Kościele. Benedykt XVI powie o nim:
„Wiemy, że papież ten był człowiekiem soboru, że przejął się do głębi jego duchem
i literą”. Sam Jan Paweł II napisał w testamencie, że czuje się „dłużnikiem”
soboru i pragnienie jego realizacji było głównym motywem jego pontyfikatu.
W Bożych planach aktywny udział bp. Karola Wojtyły w soborze był najlepszym
przygotowaniem go do posługi papieskiej.

(Cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Pytania o Anioła Stróża. Cz. 2.

Przy każdym z nas jest obecnych dwóch aniołów: Anioł Stróż (anioł dobry) i duch
nieprawości (diabeł). I dlatego równocześnie trwa w nas walka duchowa miedzy
dobrem i złem. Aniołowie nie są wieczni, tylko Bóg jest wieczny; a wieczny znaczy
nie mający początku ani końca. Aniołowie mają początek, chociaż nie będą mieli
końca. Są stworzeniami osobowymi, nieśmiertelnymi, istotami niemającymi formy
ani materii. Ważne jest to, by się z Aniołem Stróżem po prostu zaprzyjaźnić, by
zwracać się do niego w modlitwie i w codziennym życiu. Inspirująca i ciekawa jest
historia przyjaźni św. Ojca Pio z jego Aniołem Stróżem. Zaczęła się ona bardzo
wcześnie, bo już w wieku dziecięcym. Mały Francesco „towarzysza dzieciństwa”
darzył głębokim uczuciem i oddaniem. Anioł towarzyszył chłopcu we wszystkich
chwilach jego życia, umacniał podczas udręk, rozpraszał wątpliwości, pocieszał.
O. Pio często mógł się przekonać o łaskawości Anioła Stróża. Anioł niósł pomoc
nawet podczas lektury listów napisanych do niego w obcych językach, których
prosty zakonnik wcale nie znał. I także w konfesjonale, Ojciec Pio prowadził dialog
z penitentami w obcych językach z pomocą Anioła. Na czym polegała ta pomoc?
W jednym z listów Ojciec Pio wyjaśniał: „Osobistości z nieba nie przestają mnie
odwiedzać i dawać mi odczuć przedsmak upajającego szczęścia świętych. A jeśli
zadanie naszego Anioła Stróża jest wielkie, to zadanie mojego Anioła Stróża jest na
pewno większe, gdyż ma wobec mnie także obowiązek nauczyciela i tłumacza
z obcych języków”. Anioł w roli tłumacza. Święty stygmatyk zachęcał też, by
przysyłać mu swego Anioła Stróża o każdej porze dnia i nocy. (cdn.)

