Intencje mszalne w tygodniu 12.11 - 18.11.2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

7.30

zm. +Michalina Piotrowska

Wtorek

17.00

za zmarłych z rodziny Głowa i Czelny

Środa

17.00

o łaskę zdrowia dla p. Lucyny

Czwartek

17.00

zm. +Irena Szopa - intencja od pracowników muzeum Bobrka

Piątek

17.00

zm. +Irena Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

7.30

zm. + Irena Szopa - intencja od rodziny Lorenców

Niedziela

8.00

za ekipę, która wykonała w Kościele centralne ogrzewanie

Niedziela

10.30

25 lat sakramentu małżeństwa Urszuli i Bogumiła

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 45/ 11. 11. 2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Zatrzymaj się...

z Liturgii Słowa.

Ogłoszenia duszpasterskie - 11.11.2018 r.
1. 32 niedziela zwykła.
2. Dziś Narodowe Święto Niepodległości - 11.11. Mija 100 - lat od odzyskania przez
Polskę Niepodległości. W „Gazetce Parafialnej” mamy zamieszczony dodatek
przygotowany prze P. Jerzego Malinowskiego. Bóg zapłać za tą cenną inicjatywę,
dla nas wszystkich przygotowaną przez P. Jurka.
3. Dziś o godzinie 12.00 przy ołtarzu polowym uroczyste odśpiewanie Hymnu
Narodowego z inicjatywy P. Prezydenta Polski Andrzeja Dudy poprzedzone
biciem w dzwony. Zapraszam parafian na ten znak jedności z całą Polską na
wspólne i uroczyste odśpiewanie Hymnu Polski. Jesteśmy świadkami wielkiego
historycznego wydarzenia, następne takowe wydarzenie za 50 lat.
4. Modlitwa za zmarłych polecanych w listopadowych wypominkach codziennie
po Mszy Świętej. W poniedziałek i sobotę Msza Święta rano o godzinie 7.30.
5. Dziękuje za pomoc przy zorganizowaniu Dnia Niepodległości.
6. W parafii mamy nowych kandydatów na ministrantów. Pamiętajmy o nich
w modlitwie, niech wytrwają w służbie Bogu i Kościołowi. Zachęcam jeszcze
innych chłopców do tej drogi służby i wiary przy naszej parafii.
7. Do sprzątania kościoła na sobotę 17.11 . proszę rodziny; Bar, Krasnodębski Raczkowski, Bogacz - Czapka. Dziękuję rodzinom; Matelowski, Byrczek, Lampart,
Kamiński, Giza za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty do Kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”. Proszę
o wpłaty na Rycerza Niepokalanej.
9. W dniu dzisiejszym sakrament chrztu świętego otrzymała w parafii Małgorzata
Dziadowicz. Rodzicom gratulujemy potomstwa i cieszymy się razem z nimi nową
osobą w naszej wietrzańskiej wspólnocie parafialnej.
10. Można nabyć u Pana Kościelnego Kalendarz Rolników na 2019 r.

32 Niedziela zwykła.

„Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich,
którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało;
ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała na swe utrzymanie”.
z Ewangelii według św. Marka (Mk 12, 41-44)
Walka w świecie o lepsze „miejsca” to codzienność obserwowana gołym okiem.
Przywileje, znajomości, załatwianie „po znajomości”, żeby być pierwszym, wejść
szybciej, więcej zyskać. Do tego dochodzą jeszcze intrygi, spiski czy odpowiednie
rekomendacje. We wspólnocie chrześcijańskiej, w Kościele musi być jednak tak
trochę inaczej. Jakże ważny jest szacunek okazany drugiemu człowiekowi – drugi
człowiek to nie wilk, agresor, ale… znak Bożej obecności. W życiu nie chodzi
o cwaniactwo i przebiegłość w podejściu do innych, ale o zwyczajny szacunek.
Popatrzcie jak to uczynił Jezus przy skarbonie w świątyni. Tam widać najlepiej
ludzi i … ludzi. Pośród wielu ludzi tylko wdowa okazała się w pełni człowiekiem.
Potrafiła całkowicie zaufać i kochać ufając. Warto się uczyć takiego zaufania,
by rzeczywiście zachować skarb wiary, sumienia i wolnego przyjaznego serca.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
Znak Krzyża. Cz. 1.

Czynimy znak krzyża, ale czyńmy go uważnie.
Nie w pośpiechu, nie byle jak, ale ze starannością
i szacunkiem. Ukryte są w nim bowiem również
najgłębsze tajemnice naszej chrześcijańskiej wiary.
W znaku krzyża ukryte są bowiem najgłębsze dary
i też tajemnice życia chrześcijańskiego. W tradycji
bizantyńskiej, wschodniej, znak krzyża wykonuje się
kciukiem złożonym razem z palcem wskazującym i środkowym, ale tak, że
dwa ostatnie palce zagięte są na wnętrze dłoni. Trzy palce symbolizują
Trójcę Świętą, a dwa pozostałe podwójną naturę Chrystusa: boską oraz
i ludzką. Uczynienie znaku krzyża jest zatem katechezą, przypomnieniem
samemu sobie najbardziej podstawowych tajemnic wiary. Jednak różnica
przy znaku krzyża tkwi nie tylko w ułożeniu palców. W tradycji wschodniej
znak krzyża czyni się od prawej do lewej, zaś u nas od lewej do prawej.
Dlaczego? Warto zauważyć, że w XIII w. Papież Innocenty III (współczesny
św. Franciszkowi z Asyżu) pouczał wiernych na temat znaczenia znaku
krzyża takimi słowami: „Znak krzyża czynimy trzema palcami, ponieważ
wykonując go, przywołujemy Trójcę Świętą […]. Oto jak się go czyni:
z góry na dół, i z prawej na lewą stronę, ponieważ Chrystus zstąpił z nieba na
ziemię, i od Żydów (strona prawa) przeszedł do pogan (strona lewa)”.
Proszę jeszcze zauważyć, że Papież opisuje zwyczaj obowiązujący na
Zachodzie. W XIII w. na Wschodzie i na Zachodzie znak krzyża czyniono
bowiem tak samo. Papież mówił dalej: „Inni jednakże czynią znak krzyża
z lewej na prawą stronę, ponieważ z marności (strona lewa) musimy przejść
do chwały (strona prawa), tak jak Chrystus przeszedł ze śmierci do życia
i z Piekieł do Raju. [Niektórzy księża] czynią znak krzyża w taki sposób,
by i oni, i wierni poruszali ręką w tym samym kierunku”...
Łatwo to sprawdzić – wystarczy wyobrazić sobie kapłana zwróconego
twarzą do ludu podczas udzielania błogosławieństwa. Natomiast, jak pisze
dalej, „gdy czynimy znak krzyża nad wiernymi, czynimy go z lewej strony na
prawą”. Zatem ludzie, naśladując ruchy kapłana, zaczęli żegnać się
w przeciwnym kierunku. Tak czy inaczej od tego czasu minęły wieki, a my
na Zachodzie robimy znak krzyża otwartą dłonią z lewej strony na prawą.
Znak Krzyża to nie tylko zatem katecheza ale to również droga wiary,
droga na która nieustannie wchodzimy, dzień po dniu, by kochać ...
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Październikowe konkursowe nagrody.
Zakończyliśmy już miesiąc październik i nasze
codzienne zmagania różańcowe i konkursowe
oparte o postać proroka Samuela, to nie tylko
postać ze Starego Testamentu, ale to wzór dla
nas jak szukać Boga we współczesnym świecie.
W konkursie wzięło udział około 40 dzieci
z naszej parafii. Najbardziej aktywni to;
Kornelia Czaja, Kaja Rajchel, Kacper Olbrycht,
Jakub Śliwiński, Hubert Nykiel, Emila Strzelczyk, Hubert Szczepanik, Marcelina
Czaja, Eryk Rymek, Tobiasz Czech, Daniel Szczurek, Gabriela Kucharska i Emilia
Kucharska, Maja Zajdel i Lena Zajdel, Dominik Kolanko. Warto pamiętać o trzech
najmłodszych uczestnicach różańcowej drogi; Wiktoria Michalak, Milena
Strzelczak i Natan Szczurek. Cieszy również i to, że w tym roku było znacznie
więcej dzieci niż w ubiegłym na Modlitwie Różańcowej. Ta modlitwa to nie tylko
nauka koncentracji, ale to także wychowanie młodego i starszego pokolenia
w duchu maryjnym, tak bardzo potrzebnym naszym czasom. Oby Modlitwa
Różańcowa zaowocowała w rodzinach naszej parafii i wprowadziła w nasze
sumienia drogę jedności i wzajemnego zrozumienia.

