Intencje mszalne w tygodniu 12.03 - 18.03.2018 r.
Intencja Mszy Świętej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm. + Anna Pachana ( greg. 23)

Wtorek

17.00

zm. + Anna Pachana ( greg. 24)

Środa

17.00

zm. + Anna Pachana ( greg. 25)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

17.00

zm. + Anna Pachana ( greg. 26)
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Piątek

17.00

zm. + Anna Pachana ( greg. 27)

Sobota

17.00

zm. + + Anna Pachana ( greg. 28)

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela

8.00

zm.+ + Anna Pachana ( greg. 29)

Niedziela

10.30

zm. + Kazimiera i Józef Bogacz

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 11.03.2018 r.
1. 4 niedziela Wielkiego Postu. Dziś nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 15.30.
Zapraszam czcicieli Męki Pańskiej, jest nas tak mało na Gorzkich Żalach.
2. W tym tygodniu rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, to czas szczególnie
intensywnej modlitwy, słuchania Bożego Słowa, refleksji, to czas odkrywania
łaski Bożej i powrotu do Kościoła, do Jego centrum, po dary Ducha Świętego,
po umiłowanie Eucharystii. Program rekolekcji podany jest w parafialnej gazetce.
Zachęcam do zapoznania się z nim. Początek w piątek - 16 marca - zakończenie
w poniedziałek - 19 marca. Celebracja sakramentu spowiedzi w dniu 26 marca
w Wielki Poniedziałek - od godziny 15.30 do 17.00. Zachęcam do wierności.
3. W tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00.
4. Parafialną Drogę Krzyżową poprowadzą wyznaczeni parafianie. Początek
o godzinie 17.oo Msza Świętą wraz z początkiem rekolekcji wielkopostnych.
Pójdziemy po Wietrznie - od kościoła drogą szkolną do krzyżówki i powrót
ścieżkami - do kościoła. Panów Strażaków bardzo proszę o zabezpieczenie drogi
i utrzymanie porządku na trasie na czas tego wydarzenia wiary.
5. Rekolekcje poprowadzi dla nas ks. Piotr Fil. Módlmy się o dobre owoce tychże
rekolekcji i o potrzebne dary Ducha Świętego dla Księdza Rekolekcjonisty.
6. Wiecie, że nie mamy w parafii grabarza, prośba i zachęta Rady Duszpasterskiej
aby się ktoś zgłosił do pełnienia tej funkcji przy parafii i cmentarzu.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę 17.03.- proszę rodziny; Król, Kozubal; bardzo
dziękuję rodzinom Michalak, Przybyla -Szczepanik ; za ostatnie sprzątnie kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.
9. Odszedł do wieczności śp. Paweł Mackoś. Wieczny odpoczynek...
10. Odbyła się Olimpiada z religii - Lena Pietruszka uczennica Szkoły Podstawowej
pojedzie na 3 etap tej Olimpiady do Przemyśla. Gratulujemy rodzicom i Lenie.

Z darem
ewangelicznego słowa.
4 Niedziela
Wielkiego Postu
„Nad rzekami Babilonu siedzieliśmy
i płakali wspominając Syjon.
Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy
nasze harfy. Bo ci, którzy nas
uprowadzili, żądali od nas pieśni.
Nasi gnębiciele żądali pieśni radosnej:
„Zaśpiewajcie nam którąś z pieśni
syjońskich”. Jakże możemy śpiewać
pieśń Pańską w obcej krainie? Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie,
niech uschnie moja prawica” … z Księgi Psalmów (Ps 137, 1-6)
Trudności w relacjach osobowych, niesprawiedliwe oceny, stres w pracy, sytuacje
bezradności, bezsilności, braku nadziei (itp.). Aby z powodu ludzkiej agresji, czy
niesprawiedliwości nie popaść w rozpacz, nie ulec frustracji i nie zasklepić się
w gniewie czy nienawiści, warto spojrzeć na biblijnych proroków. Ich modlitwa
w czasie prześladowań jest ufnym powierzeniem się Bogu, który jest Panem życia.
Bóg nie zabiera nam cierpienia – On staje się towarzyszem naszej drogi - na której
dojrzewamy do Nieba. W cierpiących i prześladowanych rozgrywa się historia
Chrystusa, którego zdradzili swoi, prześladowali możni tego świata, a zaślepieni
z powodu zatwardziałości swoich serc skazali na śmierć. Modlitwa Jezusa
w Ogrodzie Oliwnym, podobnie jak przepełnione uczuciem niepokoju i udręczenia
wołanie proroków, nie domaga się zemsty, ale przebaczenia. Staje się ono też
zaproszeniem dla skrzywdzonych, niesprawiedliwie osądzonych i niewinnie
cierpiących, by szukać pociechy w Bogu. On jest naszym Ojcem i chce, abyśmy
mieli obfite Boże życie. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego. Więcej być niż mieć.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Rekolekcje wielkopostne.
„Nie lękajcie się”!...

Piątek - 16.03.2018 r.
9.00 – Konferencja dla klas starszych Szkoły Podstawowej
10.30 – Msza święta dla dzieci
11.15 – spotkanie dla dzieci młodszych w kościele
17.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich parafian.
Po Mszy Świętej - Droga Krzyżowa po Wietrznie.
20.30 – Spotkanie modlitewne i Apel Jasnogórski dla chętnych.

Sobota - 17.03.2018 r.
17.00 – Msza Święta i spotkanie dla małżonków.
20.30 – Spotkanie modlitewne i Apel Jasnogórski dla chętnych.

Niedziela - 18.03.2018 r.
8.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
10.30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
15.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza święta
20.30 - Modlitewne spotkanie i Apel Jasnogórski - przy Maryi naszej Matce
w domach rodzinnych - w rodzinach.

Poniedziałek - 19.03.2018 r.
9.00 – Film rekolekcyjny w szkole w dwóch odsłonach
dla starszych i dla młodszych dzieci.
Konkurs plastyczny z filmu
10.30 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich dzieci.
17.00 - Msza Święta i zakończenie Parafialnych Wielkopostnych Rekolekcji.

Celebracja Sakramentu Spowiedzi - 26.03.2018 .
15.30 - 17.00

Nie zapomnijmy, przyjdźmy, Jezus oczekuje...

Łagodność darem na Życie Chrześcijańskie.

Święty Franciszek Salezy określił trzy wymiary łagodności: 1. łagodność wobec
Boga, która polega na tym, że dajemy Mu się przeniknąć, 2. łagodność wobec nas
samych, 3. łagodność wobec innych ludzi. Święty Tomasz z Akwinu poucza nas,
że łagodność to cnota moralna, która odnosi się do uczucia, gdyż to ona sprawia,
że jesteśmy w stanie opanować rosnące w nas uczucie gniewu. Człowiek, który się
gniewa na drugiego, zwykle pragnie odwetu, natomiast łagodność opanowuje
w nas tę dążność do odwetu i dlatego też możemy powiedzieć, iż łagodność jest
przejawem (owocem) miłości, która nie szuka swego, gniewem się nie unosi i nie
pamięta złego (zob. 1 Kor 13, 5). Cichość i łagodność bronią nas od egzaltacji oraz
od depresji. Są one darem Boga, który podtrzymuje nas wewnętrznie, a którego
może nas nauczyć tylko Duch Święty. Wzorem łagodności i największym mistrzem
zjednywania osób dla Królestwa Niebieskiego jest sam Jezus. Również Chrystus
ukazuje nam Boga jako łagodnego i miłującego Ojca. Całą służbę i misję Jezusa
wyróżniało to, że gdziekolwiek się zjawił, skupiał wokół siebie tłumy ludzi.
Uczniowie Jezusa ufali swojemu Mistrzowi, bo dostrzegali w Nim Syna Bożego,
jak również Przyjaciela, który był im bliski w ich problemach, rozterkach. Ten
powiernik, nauczyciel, przepełniony był wyrozumiałością i poprawnie rozumianą
łagodnością. I to właśnie charakteryzowało Jego całą służbę: Oto Król twój
przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy (Mt 21,5).
Łagodność niesie ze sobą szczęście i pokój. Właśnie dlatego łagodność jest jedną
z najpiękniejszych cech ludzkiego charakteru wciąż poszukiwaną.
( cdn.)

