Intencje mszalne w tygodniu 13.05 - 19.05.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Michalina, Teresa, Andrzej, Edward Szwast

Środa

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

zm. +Zofia Biały - intencja od wnuków

Piątek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. +Zbigniew Mikosz - 1 rocznica śmierci

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Zofia, Edmund, Ferdynand Olbrycht

Niedziela

15.30

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 12.05.2019 r.
1. Niedziela Dobrego Pasterza. Modlimy się dziś o powołania i dziś rozpoczyna się
również Tydzień Modlitw o powołania do kapłaństwa i do życia zakonnego.
2. Codziennie Nabożeństwa Majowe o godzinie 18.00 . Zapraszam parafian do
maryjnej modlitwy i do trwania przy Matce Bożej Królowej Aniołów.
3. 13 maja - w poniedziałek - wspomnienie zamachu na Papieża Polaka i również
wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej.
4. Klasa VIII i trzecią Gimnazjum zapraszam wraz z rodzicami - 17 maja - w piątek
na modlitwę i spotkanie formacyjne przed Sakramentem Bierzmowania.
5. Spotkanie Akcji Katolickiej we wtorek po Mszy Świętej.
6. Zbiorka dla ministrantów w piątek o godzinie 16.30 - a turniej ministrancki
w niedziele - o 17.00 - zapraszam do kibicowania naszych ministrantów.
7. Do sprzątania kościoła na sobotę proszę rodziny; Szyszlak - Ozimina, Marosz.
Dziękuję rodzinom Mazur, Jastrząb, Szydło; za ostatnie sprzątnie kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Przypominam wszystkim parafianom o porządkach na cmentarzu. Zatroszczmy
się o to miejsce. Przypominam, że z ofiar cmentarnych jest opłacana również
wywózka śmieci - 4 razy do roku. Nie wrzucajmy plastików do kompostownika.
10. Klasie VII i VI dziękuje za wysprzątanie Wietrzna przy drodze do Zręcina.
Nie zaśmiecajmy naszej parafii i wioski. Zadbajmy o jej wygląd i estetykę.
11. Komisja zabytków oceniała stan polichromii i muru kościelnego. Dokument
stosowny przeczytam parafianom gdy będzie nam przysłany.
12. Podziękowanie ks. Arcybiskupa Adama Szala za SMAP i noclegi dla młodych
w Wietrznie - jest w parafialnej Gablotce.
13. Odszedł w tym tygodniu do Domu Ojca śp. Ferdynand Szwast pogrzeb
w poniedziałek o godzinie 15.00. Wieczny odpoczynek racz ...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 19/ 12. 05. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się … z Liturgii Słowa.
4 Niedziela wielkanocna
Jezus powiedział:
„Moje owce słuchają mego głosu,
a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję
im życie wieczne. Nie zginą na wieki
i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”...
z Ewangelii według św. Jana (J 10, 27-30)
Być może dlatego dzisiaj mamy niekiedy problem z wiarą, Jezusem, Kościołem,
gdyż umyka nam gdzieś jakby na dalszy inny plan perspektywa wieczności,
perspektywa życia wiecznego. Czasem może idziemy w mały, ale nie pogłębiony
schemat; chrzest potrzebny jest, by dziecko było zdrowe; Komunia święta by nie
czuło się wyobcowane; ślub bo tak ładniej; pogrzeb… bo co żałobnicy robić będą
przy grobie. Trochę to może nieco przerysowane, ale niezbyt odległe od tego
wyłaniającego się z tak zwanej rzeczywistości obrazu wierzących, żyjących już
tylko tu, a jeśli już z Nim, z Bogiem, to w nadziei na wymierne, ziemskie korzyści.
Tymczasem Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, nie lekceważąc ani nie minimalizując
naszej doczesności, wskazuje, że jej sens i pełnia zrozumiałe są w tej jedynej
perspektywie, jaką jest życie wieczne. A życie wieczne to łaska i dar.
Dlatego, byśmy się nie zagubili, nie utracili smaku życia, a na końcu odnaleźli się
tak, gdzie będzie już pełnia życia, jednego nam potrzeba: bardziej słuchać.
Nie tylko słyszeć. Przede wszystkim usłyszeć …bo Bogu o to chodzi: o Miłość
owoc słuchania. Bóg sam jest Miłością i chce, by Jego stworzenia żyły miłością.
Co więcej, stworzył je i przeznaczył tylko do Miłości. Dlatego w ludzkim życiu liczy
się tylko Miłość. Zdrowie, pieniądze, szczęście są ważne, ale bez Miłości są
niczym. Posłuchajmy Jezusa, Dobrego Pasterza i realizujmy Jego wskazania...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć…
Jak przebaczać ? Cz. 1.

Przebaczenie to jedno z owych też
poważniejszych wyzwań, przed jakim
staje niejeden raz w życiu każdy z nas.
Czym tak naprawdę jest?
Jak umiejętnie przebaczyć? I po czym
poznać, że przebaczenie już się w nas
dokonało?
Tak, właśnie tak, kwestia przebaczenia
to nie tylko sprawa podejmowana
przez wielu psychologów. Przebaczenie to decyzja uzdrowienia i otwarcia serca,
to decyzja, która pochodzi równocześnie od Pana Boga.
Przebaczenie jest to długi proces. Nie jest to jednorazowe wydarzenie, szybki
prysznic uwalniający nas z trudnych wspomnień, ale jest to długotrwały proces
w otwartym sercu – sumieniu. Często jest to również i proces bolesny, ponieważ
wymaga zmierzenia się z tym, co dla nas jest trudne. Przebaczenie, wbrew takim
rożnym obiegowym opiniom, nie jest zapominaniem ! Przebaczenie nie jest
również zapomnieniem. (!)
...
Kiedy ktoś wyrządza nam krzywdę, najczęściej wybieramy jedną z dwóch dróg.
Czasami dopada nas pragnienie zemsty – rozpamiętujemy swoje nieszczęście
i rozmyślamy nad sposobem ukarania sprawcy. Bywa i odwrotnie – próbujemy
uniknąć trudnych emocji, wmawiając sobie, że nic złego się przecież nie stało,
a moja krzywda była tak naprawdę nieistotna.
Bolesne uczucia usiłujmy niekiedy zamknąć w najciemniejszej szufladce mózgu
i staramy się żyć jak dotychczas, tylko, że emocje nie zawsze są posłuszne…
I chociaż może się zdawać, że skutecznie je usunęliśmy je, one działają jak ropień
– niewidoczne gołym okiem, zatruwają cały organizm, jak wirus ...
...
I tutaj pomoc daje nam najlepszą tylko Boża łaska, Boże Słowo. Nie ma innej rady
i możliwości, aby rzeczywiście przebaczyć, muszę najpierw stanąć w prawdzie
z własną krzywdą. Nie mogę dłużej udawać, że nic się nie stało. Bo przecież się
stało – ktoś mnie zranił, skrzywdził, zniszczył moje zaufanie, pokładane w sobie
nadzieje, może jednym ruchem przekreślił moją przyszłość - a jeśli tak, to mam
prawo czuć gniew, żal, złość, rozgoryczenie...
Osoby wierzące mają z tym często wielki problem – wydaje nam się, że samo
odczuwanie trudnych emocji jest zaprzeczeniem przykazania miłości bliźniego.
Ale to nieprawda – emocje nie są grzechem! ... Są głosem naszego wnętrza,
oznajmiającym nam – czasem bardzo dobitnie – że wydarzyło się coś trudnego.
Dopiero pozwolenie sobie na te trudne, bolesne odczucia, otwiera nam drogę
do przebaczenia, drogę w kierunku na Światło Bożej Miłości.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dar życia Cz. 3.
„Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, jeszcze nie powstał żaden krzew polny i żadne
ziele polne nie wzeszło (...). Wtedy Pan Bóg ulepił człowieka z gliny ziemi i tchnął
w nozdrza jego dech życia” (Rdz 2,4-7).
Bóg pierwszy wyciąga do człowieka rękę… Tak, Bóg jest pierwszy w porządku
i w inicjatywie Miłości. Bóg ponownie po upadku spowodowanym aktywnym
działaniem węża, szatana, pierwszy wyciąga do człowieka swoją dłoń, swoją rękę,
ofiarowując mu nowy i pełny dar życia. To Bóg pierwszy posyła do człowieka
(i również do nas współcześnie ) swego Umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa,
by wyprowadził nas z ciemności i śmierci, by wyprowadził z ciemności i śmierci
całe swoje stworzenie. Za cenę krwi Jezusa Bóg pragnie przywrócić nam ludziom
utraconą godność, pragnie zaprosić nas do utraconego Raju.
Jak zatem uwierzyć Bogu, skoro we mnie działa pokusa węża - że to Bóg chce
mnie oszukać, ograniczyć - a może prawdziwa jest obietnica Węża, że człowiek
stanie się jak Bóg - Ta pokusa tkwi w sercu każdego z nas, chcemy teraz sami
już decydować, co jest dobrem, a co złem. Przecież mamy osiągniecia w różnych
dziedzinach techniki, technologii, medycyny...? Czy zatem nie decyduje i ja o życiu
innych ludzi ? Tak, a Bóg mówi jakże inaczej; wprowadza równowagę, pokój,
życzliwość i łagodność... Kogo posłuchamy ? Za kim pójdziemy ? ...
( cdn.)

