Intencje mszalne w tygodniu 14.01 - 20.01.2019r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Władysława Czapka - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Stanisław Baran - intencja od syna

Środa

17.00

zm. +Władysława Czapka - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

zm. +Henryk Parylak - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm. +Henryk Parylak - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. +Zygmunt Stadnicki, Helena i Stanisław Śliwińscy

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. +Henryk Parylak - intencja od syna Marcina

Niedziela

15.30

zm. +Marta i Tadeusz Guzik

Ogłoszenia duszpasterskie - 13.01.2019 r.
1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Wraz z dzisiejszym dniem kończy się w Liturgii
czas Bożego Narodzenia, choć kolendy tradycyjnie śpiewamy do 2 lutego czyli do
Święta Ofiarowania Pańskiego.
2. W piątek - 18.01. - rozpoczynamy w Kościele Tydzień szczególnej modlitwy
o jedność podzielonych chrześcijan. Rana braku jedności to bardzo bolesna rana
w Kościele i w świecie, a modlitwa o jedność jest znakiem naszych czasów.
3. We wtorek po Mszy Świętej spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. Zapraszam
na plebanie i innych jeszcze chętnych parafian do modlitewnych i formacyjnych
spotkań, które ubogacają życie z wiary.
4. W sobotę wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara - biskupa z Korczyny.
Modlimy się w tym dniu za naszą Archidiecezję Przemyską.
5. Zakończyłem wizytę duszpasterską, gdybym kogoś pominął proszę o kontakt,
odwiedzę w tym tygodniu. Dziękuje za życzliwość i za przyjęcie mnie w waszych
domach. Bóg zapłać za waszą troskę o mnie.
6. Jesteśmy świadkami odsłaniania obrazu Matki Bożej i Jego zasłaniania, dziś na
wszystkich Mszach Świętych. W przyszłości Obraz Matki Bożej będzie odsłaniany
tylko na duże uroczystości. Dziękuje firmie „Rduch” za wykonanie tej pracy i wam
parafianom za ofiarność. Bóg zapłać.
7. Sakrament Chrztu Świętego w parafii dziś otrzymała Eliza Przystasz. Rodzicom
Elizy gratulujemy potomstwa i życzymy obfitości Bożych darów.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 19.01. proszę rodziny; Piotrowski, Ukleja
i Henryk Piotrowski. Dziękuję rodzinom; Kreżałek i Przystasz za ostatnie sprzątnie
kościoła i za zakupione kwiaty do kościoła.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 2 / 13. 01. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, Zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.
Niedziela Chrztu Pańskiego.
„Gdy ukazała się dobroć i miłość
Zbawiciela naszego, Boga, do ludzi, nie ze względu
na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy,
lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie
odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
którego wylał na nas obficie
przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego,
abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską, stali się
w nadziei dziedzicami życia wiecznego”.
… z listu św. Pawła Apostoła do Tytusa (Tt 2, 11-14; 3, 4-7)
Trudno tak od razu, tak bez przygotowania otworzyć swoje serce na cały świat.
Miłość to nie deklaracje słowne i wypowiadane obietnice, (choć są potrzebne),
ale Miłość to decyzja, to wysiłek i zmaganie, Miłość to przyjazne czyny i wiara.
Jedni bardziej, drudzy mniej, ale wszyscy mamy tendencję do upodobniania się do
tych, z którymi chętnie się spotykamy, których kochamy ... przez naśladowanie.
Nie z wyglądu - rzecz jasna - tylko w upodobaniach, stylu bycia, powiedzonkach.
Nie bez powodu przysłowie głosi, że z kim człowiek przestaje, takim się staje.
Tak, jakże to ważne. Jeśli często spotykam się z Bogiem – na czytaniu Słowa,
na modlitwie, na Eucharystii, w sakramencie pokuty – to jest szansa, że będę
coraz lepszym człowiekiem; człowiekiem Bożym, otwartym na świętość.
Jeśli jednak ktoś unika tych spotkań, odkłada je na potem, to zagubi wiarę w cud.
Jezus ochrzczony w Jordanie przypomina nam, że bez Jego pomocy nic wielkiego
sami nie potrafimy. Tylko z Nim nasze ludzkie czyny nabierają wielkiego sensu.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć…
Bóg nie uczy Astronomii.
Cz. 4.
Również i w Starym Testamencie pojawiają się
niezgodności historyczne. Istnieje na przykład
w nauce historii kilka różnych teorii dotyczących
zburzenia starego biblijnego miasta Jerycho.
Chociaż pojawiają się głosy, że do upadku
Jerycha doszło dokładnie w tym czasie i w taki
sposób, jak opisuje to Biblia, jednak większość
archeologów oraz biblistów twierdzi, że
odkrycia archeologiczne zaprzeczają również
przekazowi biblijnemu. Według najbardziej
popularnej teorii, kiedy Izraelici pojawili się na zachodnim brzegu Jordanu, miasto
było już od ponad stu lat opuszczone. Czy to oznacza, że Księga Jozuego jest
„mniej” natchniona od pozostałych ksiąg Starego Testamentu ? Nie, bynajmniej,
tylko przypomina to, że autor biblijny nie szuka prawdy historii, ile bardziej
prawdy Bożej objawionej rzeczywiście przez historie, prawdy Bożego działania.
Za każdym razem, gdy sięgamy po konkretną księgę biblijną, musimy zadać
pytanie o cel jej powstania - wyjaśnia ks. profesor M. Rosik.
Księga Jozuego powstawała w VI wieku przed Chrystusem, w okresie niewoli
babilońskiej. Opisuje wydarzenia jeszcze wcześniejsze, bo datowane na około
1200 r. p.n.Chr. Przez te 600 lat opowieść o zdobyciu Jerycha przekazywana była
tylko na zasadzie tradycji ustnej. Co jednak dużo istotniejsze, Księga Jozuego jest
dla Żydów „epopeją narodową”, takim swoistym „Panem Tadeuszem” narodu
żydowskiego. „Pan Tadeusz” powstawał, kiedy Polska zniknęła z map świata.
A. Mickiewicz pisał go po to, by wzmocnić ducha narodu. Identyczny cel ma
również sama Księga Jozuego. Izraelici w niewoli babilońskiej, Jerozolima leży
w gruzach, a świątynia jest zburzona. Autor Księgi Jozuego przedstawiając swój
naród jako waleczny, taki który pobił Kananejczyków i wybił mieszkańców
Jerycha, próbuje podnieść ducha narodu, rozbudzić w nim tęsknotę za Ojczyzną
oraz wielką nadzieję na powrót do Jerozolimy.
Księga Jozuego jest zatem tak samo natchniona jest pozostałe księgi. To znaczy,
że Bóg chciał, aby historia spektakularnego zdobycia Jerycha – z murami
upadającymi na dźwięk trąb – została przekazana nam właśnie w takim kształcie.
Znów liczy się bowiem nie faktografia, ale sens teologiczny: to, że Bóg czuwa nad
swoim ludem i prowadzi go do zwycięstwa nad nieprzyjaciółmi, a w szerszym
rozumieniu również i nad grzechem.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Freski z kościoła z ksiąg Starego Testamentu - Biblia ubogich.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dzieci w kościele. Cz. 2.

Jak zatem sprawić, by dziecko w kościele zachowywało powagę miejsca i sacrum pozostając dzieckiem ? Chyba nie ma na to jednej podstawowej recepty.
Ale istnieje siedem prostych rad, które mogą nam pomóc.
1. Pierwsza rada: wszystko zaczyna się od codziennej modlitwy...
Dziecko musi słyszeć o Bogu, musi wiedzieć, że kościół to Jego Dom. Warto
wziąść do ręki Biblię dla dzieci i przed snem poczytać dziecku o Bogu. Warto
powiedzieć dziecku, że już w niedzielę z całą rodziną pójdziecie Go odwiedzić.
2. Po drugie: wybierz się z dzieckiem do kościoła wtedy, kiedy nikogo w nim
nie będzie, by dziecko oswoić z kościołem już od dzieciństwa…
Poproś księdza, kościelnego aby pozwolił Ci wejść na chór, a może nawet zajrzeć
do konfesjonału. Nie chodzi o to, by dziecko wszystkiego dotknęło, ale by lepiej
poznało najważniejsze miejsca w kościele. Opowiedz, dlaczego ołtarz jest
miejscem tak niezwykłym, i kto mieszka w tabernakulum.
Zachowuj się przy tym z należytą powagą – klęknijcie przed ołtarzem, spacerujcie
spokojnie, przeżegnajcie się wychodząc z kościoła. Dziecko powinno dzięki Tobie
poczuć świętość i sacrum tego miejsca.
( cdn.)

