Intencje mszalne w tygodniu 15.10 - 21.10.2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Zbigniew Mikosz - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Bogacz Maria - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

zm. +Zbigniew Mikosz - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

zm. +Bogacz Maria - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm. +Zbigniew Mikosz - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. +Bogacz Maria - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Elżbieta Wierdak

Niedziela

15.30

zm. + Helena i Józef Kobza

Ogłoszenia duszpasterskie - 14.10.2018 r.
1. Dziś świętujemy w Polsce - naszej Ojczyźnie - XVIII Dzień Papieski pod hasłem:
„Promieniowanie Ojcostwa”. Wspieramy również swoimi ofiarami do puszek
fundacje Nowego Tysiąclecia - żywy pomnik - ku czci Papieża Polaka, czyli też
stypendystów. Dziś w naszej Archidiecezji - w Przemyślu - rozpoczęcie pracy
rocznej - formacyjnej - w naszych parafiach - pod uroczystym przewodnictwem
J. E. Ks. Arcybiskupa Adama Szala.
2. Trwa w Kościele i trwa równocześnie w naszej parafii Modlitwa Różańcowa
w miesiącu różańcowym, w październiku. W nowym tygodniu zachęcam parafian
do tej modlitwy, bądźmy jej wierni; w poniedziałek Różaniec poprowadzi klasa
VII, we wtorek - Akcja Katolicka, w środę zapraszam - Stowarzyszenie „Wiatr”,
w czwartek - Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, w piątek młodzież szkolną ze
szkól średnich i młodzież starszą, a w sobotę - naszych panów Strażaków,
w najbliższą niedzielę - 21.10 na godzinne 15.30 - seniorów.
3. W tygodniu Msze święte o godzinie 17.00 połączone z Modlitwą Różańcową.
4. W czwartek - wspomnienie św. Łukasza - patrona Służby Zdrowia. Modlimy się
za Służbę Zdrowia, za tych, którzy troszczą się o życie i zdrowie.
5. Za tydzień - 21.10 . pielgrzymka Dzieła Pomocy Powołaniom do Przemyśla,
i jest to równocześnie niedziela liczenia wiernych po naszych parafiach.
6. Do sprzątania kościoła, i placu przy kościele, ze zgrabieniem liści - na sobotę
20.10. proszę rodziny; Wdowiarz, Kucharski, Zgrych - Zborowski.
Dziękuję rodzinom; Dziadowicz, Dziadowicz - Mazur za ostatnie sprzątnie
kościoła, placu przy kościele i za kwiaty do kościoła.
7.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
Zachęcam jeszcze inne rodziny do zaprzyjaźnienia się z „Niedzielą”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 41/ 14. 10. 2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Z Liturgii Słowa.
Zatrzymaj się na chwilę...
28 Niedziela zwykła.
„Modliłem się i dano mi zrozumienie,
przyzywałem, i przyszedł mi z pomocą
Duch Mądrości. Umiłowałem ją nad zdrowie
i piękność i wolałem mieć ją aniżeli światło,
bo blask jej nie ustaje.
A przybyły mi wraz z nią wszystkie dobra
i niezliczone bogactwa w jej ręku”...
z … Księgi Mądrości (Mdr 7,7-11).
Przestrzeń między Bogiem a nami wydaje się być nieskończona! Po prostu jest ona
ogromna, nie do wysłowienia, nie do opisania, czasem jakby poza nami. Popatrzy
i porównajmy; Boża wielkość i nasza ludzka małość; Boża potęga i nasza słabość;
Boża władza i nasza odczuwana niekiedy bezsilność; Jego łaska i nasza grzeszna
natura; (itd.) A jednak w modlitwie i we wierze przekonujemy się wielokrotnie,
doświadczamy tego, że jedyną siłą, która tę przestrzeń pokonuje, jest Miłość.
I ta cudowna Miłość Boża wciąż oczekuje na gest naszej wolnej woli...
Bóg nas zna: zna dogłębnie, najbardziej jak tylko można. Bóg zna nas lepiej niż my
sami. To nie jest jak patrzenie na mrowisko z dużej odległości (z całym szacunkiem
dla mrówek). Możemy być bowiem zawsze pewni, że On nas właśnie, konkretnie
kocha, podtrzymuje w istnieniu, chroni, utożsamia się z nami, mówiąc również do
nas nieustannie w swoim świętym Słowie; „kto wami gardzi, Mną gardzi”... Jego
wielkość, potęga, władza są zawsze po naszej ludzkiej stronie. Tak, są zawsze
Miłością; są darem i tajemnicą obdarowania Miłością tą większą.
Skorzystajmy, zaufajmy, zdecydujmy, okażmy nawet mały gest wolnej woli...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
Męskie Róże w parafii Wietrzno.
Róże Żywego Różańca w są ruchem o charakterze
modlitewno-formacyjnym. W Kościele katolickim istnieją na
mocy zatwierdzenia przez papieża Grzegorza XVI z dnia
29 stycznia 1832 r. W naszej Archidiecezji Przemyskiej
natomiast istnieją i działają równocześnie na mocy uchwał
Synodu Archidiecezji Przemyskiej. Nazwa „Róże Żywego Różańca” oznacza:
wspólnotę wierzących zjednoczonych przy Maryi Matce Bożej Różańcowej
przez modlitwę polegającą na medytacji tajemnic zbawienia. Różami Żywego
Różańca w Archidiecezji Przemyskiej kieruje bezpośrednio Biskup Diecezjalny
przez wyznaczonego duszpasterza diecezjalnego, ks. proboszcza, lub również
ks. wikariusza w parafii. Podstawowe wybrane zadania dla Róż Żywego Różańca:
- codziennie rozważanie, odmówienie jednej tajemnicy Różańca i cenienie sobie
wartości Modlitwy Różańcowej w Kościele; -zachęca się członków Róży Różańcowej
do działalności apostolskiej, religijnej, szacunku dla Kościoła, pomocy dla wiernych
zwłaszcza wśród chorych i ubogich; - czuwanie, by Róża posiadała pełny skład –
dwadzieścia osób, tyle ile tajemnic różańcowych; - pilnowanie, by Róża wypełniała
zlecone sobie zadania apostolskie, modlitewne z całą życzliwością w duchowej
łączności z Kościołem i ks. biskupem; - udział w comiesięcznej zmianie tajemnic
różańcowych; - częste przystępowanie do Sakramentów świętych, spowiedzi, oraz
również udział w nabożeństwach maryjnych, odpuście maryjnym, itp.;
- rozszerzanie czci Maryi przykładem swojego życia i działalnością apostolską
w swoim otoczeniu i środowisku ; - odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła,
- udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach
za spokój jego duszy. Statut Róż różańcowych zatwierdził J. E. Ks. Arcybiskup
† Józef Michalik - Metropolita Przemyski w 2004 roku - w dokumentach synodu
Archidiecezji Przemyskiej. Oto skład personalny Róż w naszej parafii Wietrzno.
Róża sw. Józefa Oblubieńca NMP ; Zelator - Stanisław Rymek, Marek Ukleja,
Grzegorz Rymek, Janeski Bogusław, Bieniek Jacek, Uliasz Marek, Gazda Michał,
Kozak Jerzy, Malinowski Jerzy, Jastrzębski Stefan, Włodyka Stanisław,
Jastrzębski Stanisław, Szwast Ferdynand, Majchrzak Ryszard, Zborowski Jan,
Cichy Grzegorz, Jastrzębski Stanisław, Bogdan Szpiech, Pytlak Stanisław,
Czaja Edward.
Róża św. Jana Pawła II ; Zelator - Józef Matelowski , Longawa Adam, Piotrowski
Robert, Kłapkowski Paweł, Przystasz Janusz, Szopa Tadeusz, Szopa Michał,
Bogacz Jan, Czelniak Stanisław, Knap Jerzy, Czech Dariusz, Szydło Krzysztof,
Zygmunt Nowak, Piotr Sapok, Kamiński Andrzej, Kamiński Tomasz, Kamiński
Stanisław, Staroń Maciej, Andrzej Bek, Dziadowicz Ireneusz.
Ufamy, że modlitwa mężczyzn zaowocuje odwagą wiary w parafii. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak się nie gorszyć ? Cz. 1.

Sporo ostatnio doniesień w mediach i w prasie o grzechach duchownych również
i z powodu filmu „Kler”. Ale nie trzeba tracić ani głowy, ani wiary. Tak, grzechy
duchownych wywołują zawsze oburzenie... Dużo większe, niż gdy dokładnie ten
sam grzech popełnia świecki człowiek. Tak było, jest i tak pewnie będzie... Mam
jednak niekiedy wrażenie, że to szukanie i wywoływanie grzechów duchownych
jest przygotowywane jako znak zmagań z samym Kościołem. My sami bywamy
mało święci, i wcale nie zamierzamy niczego niekiedy w tej kwestii zmieniać.
Media jednak zawsze szukają sensacji i karmią nas samymi sensacjami. Czasem
niestety i my sami zapominamy, że trwa w świecie walka duchowa dobra ze złem.
I wszyscy w tej walce jesteśmy również obecni... Jak sobie w takiej sytuacji radzić?
Jak nie dać się zgorszyć, czy uczynić gorszym i jak odrzucić pokusę odcięcia się od
Kościoła? Na to filmowe, medialne zgorszenie potrzebujemy pomocy, drogi wiary.
Po pierwsze przypominam sobie w takich wypadkach czym jest modlitwa, i to, że
i ja popełniam grzechy, wielkie i małe. Sw. Paweł Apostoł przypomina, że „Bóg
wszystkich poddał nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać Miłosierdzie”...
Ta świadomość, że jestem grzesznikiem pomaga mi nie stawiać się w roli sędziego
moich bliźnich, ale czy mnie pokory i służby, modlitwy i wiary, zrozumienia słowa,
oraz zaufania nie tyle sobie, ile bardziej łasce Bożej. (cdn.)

