Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm. + Helena, Józef, Edward, Marian, Jolanta Wójtowicz

Wtorek

.

zm. + Maria, Jan, Krzysztof, Marian Dziadowicz

Środa

.

zm. + Anna Pachana

Czwartek

.

zm. + Anna Pachana

Piątek

.

zm. + Martyna, Weronika, Helena

Sobota

.

zm. + Anna Pachana - intencja od Siostry Teresy z rodziną

Niedziela

.

zm.+ Maria, Józefa, Władysław Smolak

Niedziela

.

zm. + Anna Pachana - intencja od stowarzyszenia Wiatr

Niedziela

.

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie -

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

. .

r.

. Dziś niedziela zwykła. Dziś dzień modlitwy i solidarności z prześladowanymi
chrześcijanami w świecie, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, w Syrii. Modlitwa
i małe okruchy dobroci niech będą wsparciem dla prześladowanych chrześcijan.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Codziennie po Mszy Świętej modlitwa wypominkowa - według klucza jednego
dnia - zmarłych z naszych rodzin, wymienianych w wypominkach i zmarłych
przodków polecamy Miłosierdziu Bożemu i wstawienniczej modlitwie Kościoła.
. We wtorek po Mszy Świętej na plebani spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszam
innych chętnych parafian na modlitwę i na formacyjne comiesięczne spotkanie
w ramach działania Akcji Katolickiej w naszej przemyskiej Archidiecezji.
. Przypominam, że kompostownik na cmentarzu jest na odpady naturalne a nie
na szkło i plastiki. Moi drodzy trudno się wybiera te śmieci z niego, a musze to
czasem czynić, proszę o zrozumienie tego wszak jest to nasz parafialny cmentarz.
. Proszę również zainteresowanych parafian o wpłatę na czasopismo „Rycerz
Niepokalanej”, abym mógł wysłać ofiary na prenumeratę na
r.
. Są do nabycia w zakrystii u Pana Kościelnego „Kalendarze Rolników” na
rok. Cena jednego egzemplarza - złp.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę - . - proszę rodziny; Sajdak, Bożętka –
Skrzętka; bardzo dziękuję rodzinom; Marosz, Biały, Woźniak; za kwiaty i za
ostatnie sprzątnie kościoła i placu kościelnego z jesiennych liści a P. Andrzejowi
za naprawę kompostownika i wywózkę jesiennych liści.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii.

/
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r. Rok III .

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8

Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela
zwykła
„Jezus opowiedział swoim
uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie
podobne będzie do dziesięciu
panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Oblubieńca.
Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych”...
z Ewangelii według św. Mateusza Mt 5, Bóg jest Miłością. Przed Nim nie musimy udawać. On kocha nas takich, jakimi
jesteśmy, z tym, co w nas piękne, dobre, ale słabe i grzeszne. Jednak czasami
w codzienności rodzi się w nas udawanie, przeróżne fałszywe maski zakrywają
nasze oblicza, jak kiedyś w teatrze, czy w filmie. Takie kreowanie siebie na kogoś,
kim tak naprawdę nie jesteśmy, obrażanie się jest bardzo niebezpieczne.
Może chcemy uchodzić za bardziej pobożniejszych, lepszych, bogatszych itp. ,
oczekujemy że zostaniemy zauważeni, docenieni, pochwaleni, uznani. Chcemy
zajmować pierwsze miejsca, być na świeczniku, i może nie zawsze mamy odwagę,
by tak robić, to jednak gdzieś w sercu rodzi się takie pragnienie. Tymczasem warto
poszukiwać prawdy o sobie we wspólnocie Kościoła. Jezus zachęca do cichości,
pokory, skromności i mądrości na wzór rozsądnych Panien. To niełatwe, jednak tak myślę - warto zaryzykować. A gdy się to już dokona wtedy zaproszenie do
miejsca spotkanie z Oblubieńcem będzie prawdziwym uznaniem naszej drogi
wiary, miłości i bezcennej wartości. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć. O Ojczyźnie słów parę...
Święta miłości kochanej Ojczyzny, Czują
cię tylko umysły poczciwe!
Dla ciebie zjadłe smakują trucizny, Dla
ciebie więzy, pęta niezelżywe.
Byle cię można wspomóc, byle
wspierać, Nie żal żyć w nędzy, nie żal i
umierać.
Ks. Bp. Ignacy Krasicki
Miłość Ojczyzny. To dar i tajemnica. To
zadanie i testament do wypełnienia.
Czym jest Ojczyzna? To nie tylko „kraj lat dziecinnych”, przyroda, klimat, drogi,
krajobrazy. To przede wszystkim naród, z którego wyrastamy - jego historia
przez niezliczone pokolenia, jego cnoty i wady, zwycięstwa i klęski, tryumfy
i cierpienia, jego religia, cywilizacja, język, refleksja, tradycja i obyczaje. itp.
W swym ziemskim rozwoju człowiek jest w ogromnej mierze kształtowany przez
swą Ojczyznę, którą dlatego słusznie można nazywać matką w szerszym,
ogólniejszym znaczeniu. Ojczyzna to nie tylko „zbiorowy obowiązek” tak wiemy
powiedział C.K. Norwid , to przede wszystkim zbiorowy, wspólny skarb, do
którego kolejne pokolenia narodu wkładają dorobek swych myśli i rąk.
To zarazem wspólny dom, przystań i ochronna twierdza dla wielkiej duchowej
rodziny, jaką stanowi naród. Ten wspólny skarb i dom można również wzbogacać
i uświetniać, a można też niszczyć, zubożać i zaśmiecać tak w duchowym, jak
w materialnym sensie. I tu właśnie rodzi się obowiązek - wypływa ze zrozumienia
tej olbrzymiej wartości, jaką stanowi dla człowieka jego Ojczyzna. Każdy członek
narodowej wspólnoty powinien wnikliwie spojrzeć na swe życie i zadać sobie
pytanie, w jakim kierunku działa: czy na dobro i wzbogacenie, czy na szkodę tego
wspólnego skarbu, wspólnego Domu? Czy tę Matkę - Ojczyznę prawdziwie kocha
i chce jej służyć? Miłość Ojczyzny należy do tzw. uczuć wyższych, podobnie jak
miłość do Boga czy miłość do ideałów, dobra, prawdy, piękna. Im człowiek wyżej
stoi duchowo, im jest „szlachetniejszy”, tym bardziej zdolny jest do głębokiej i
ofiarnej miłości Ojczyzny. To przywiązanie może objawiać się nagle w sytuacji
zagrożenia dla Ojczyzny, co jest odczuwane również jako zagrożenie własne
człowieka i jego rodziny, jego bytu duchowego, a często i biologicznego.
W takich sytuacjach można wyraźnie odczuć, jak silna jest więź z Ojczyzną, czym
ona jest dla człowieka. Ludzie chcą być dumni ze swej Ojczyzny, chlubić się nią.
Pamiętamy dobrze, jaki wybuch patriotycznego entuzjazmu, i to bynajmniej nie
tylko u gorliwych katolików, wywołał u nas wybór papieża-Polaka. Ale nawet i
międzynarodowe sukcesy w zawodach sportowych potrafią budzić tego rodzaju
patriotyzm. Niestety - taka „miłość” żądająca zaspokojenia pewnych ambicji
i potrzeb, nastawiona na to, co się „należy”, i zazdrosna w stosunku do
„szczęśliwych” krajów, raczej rzadko skłania człowieka do refleksji nad własnymi
obowiązkami wobec Ojczyzny, nad tym, co jej się od nas należy według praw

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Kontemplować, czyli patrzeć z Miłością.
Kontemplacja i modlitwa kontemplacyjna wymaga miłującej
wiary i wymaga cudu zaufania Bożej Miłości przez człowieka.
Światło modlitwy kontemplacyjnej można otrzymać tylko w cudzie
miłości gdyż kontemplacja jest światłem w Miłości, sprawia że żyje
się w Miłości i dla Miłości. Ważne, jest byśmy jako ludzie wierzący
patrzyli na tajemnicę Jezusowego Krzyża jako na dar i tajemnicę
Miłości. Jest to bowiem tajemnica miłości wznoszącej się ponad
cierpienie z daru posłuszeństwa Bogu Ojcu. Mogę i ja wpatrywać
się rzeczywiście i kontemplować Serce Jezusa, które żyje tajemnicą cierpienia,
podjętego, oraz zwyciężonego i przemienionego przez Miłość. Tak modlitwa
i kontemplacja istnieje wewnątrz daru i wewnątrz miłości. I dokonuje się ona
w milczeniu, w ciszy, ponad modlitwą słowną, w wewnętrznej bliskości Boga
i w darze od Niego, zgodnie ze słowami z Ewangelii św. Jana; „A Ja, gdy zostanę
wywyższony na drzewie Krzyża, przyciągnę wszystkich do sobie”- por. J , . Jezus
żyje w Kościele, jest obecny w Nim, miłością swojego Serca przyciąga do siebie
serce człowieka. Jeśli Bóg tego chce, to w realizmie Bożej Obecności możemy
otrzymać i my światło kontemplacji. A jest to takie doświadczenie modlitwy, która
sprawia, że patrzymy na ten świat zupełnie inaczej. W tej szczególnej modlitwie,
refleksji, serce człowieka staje się włączone w Serce Boga. Kocha i jest kochane.
cdn.

