Intencje mszalne w tygodniu

.

-

. .

Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm. + Stanisław Baran - intencja od syna

Wtorek

.

zm. + Józef, Józefa, Alfred, Jan Wierdak

Środa

.

zm. + Zygmunt Stadnicki - rocznica śmierci

Czwartek

.

zm. + Barbara i Wilhelmina Kreżałek

Piątek

.

zm. + Leonia i Bronisław Guzik

Sobota

.

zm. + Maria Guzik

Niedziela

.

zm.+ Józef I Kazimiera Bogacz

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

za zmarłych z rodziny Czaja, Penar i Mermon

r.

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie -

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr /

.

.

r. Rok IV .

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

. .

Z darem ewangelicznego
słowa.
r.

. Dziś niedziela zwykła. Jest to druga niedziela stycznia.
. Dziś przedstawię parafianom krótkie podsumowanie wizyty duszpasterskiej
oraz łaski peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia, która zakończyła się w naszej
wspólnocie parafialnej w minionym tygodniu jako owoc i pokłosie Misji Świętych.
. W tygodniu Msze Święte wieczorem o godzinie . .
. Dla rozliczenia podatkowego - w minionym
r - mogę wystawić parafianom
zaświadczenie o przekazaniu darowizny na rzecz Kościoła i parafii, wszystkich
zainteresowanych tą sprawą proszę o kontakt ze mną w kancelarii parafialnej.
. Gdybym kogoś może opuścił w czasie Wizyty Duszpasterskiej, nie z mojej tylko
winy, to proszę o kontakt, przybędę z modlitwą i błogosławieństwem w tygodniu
na umówiony i zaplanowany wspólnie czas.
. Akcja Katolicka ma swoje styczniowe spotkanie we wtorek po Mszy Świętej na
plebani. Zapraszam jeszcze innych chętnych Parafian do wspólnej modlitwy
i formowania się w ramach spotkań Akcji Katolickiej.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Bulza, Dembiczak,
Dembiczak; bardzo dziękuję rodzinom; Erdelli, Bossekota, Kołacz, Kłap, za
ostatnie sobotnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
. Pamiętamy o naszych lektorach, którzy są aktualnie obecni na Szkole Modlitwy
w Seminarium Duchownym w Przemyślu.
. Pamiętajmy o pielgrzymce w dniach – kwietnia. Zapisało się już z parafii
sób. Zachęcam jeszcze innych do zapisów na pielgrzymkę do Wilna.
. Tydzień modlitw o jedność chrześcijan rozpocznie się stycznia i potrwa do
stycznia do Święta nawrócenia Sw. Pawła Apostoła

Niedziela Zwykła
„Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami
i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto
Baranek Boży” ...
z
Ewangelii według św. Jana J , –
Dom. Tak rzeczywiście, Dom to wielki dar. Dom
to miejsce, gdzie człowiek czuje się bezpiecznie,
gdzie codziennie odkrywa i utrwala w sercu dar
szczęścia. Dom to przyjaźni ludzie, których się
zna i kocha. Dom to miejsce i ludzie, za którymi
się tęskni, z którymi lubi się i chce się być. I tak
jest w niebie. Tam są ci, którzy ucząc się od Boga Ojca Miłości, chcą być z innymi
we wspólnocie. Nie patrząc na poglądy polityczne, pochodzenie, nie pamiętając
krzywd i wyrządzonego zła, tylko wybaczając. Tak, w Domu u Ojca w niebie są
wszyscy, którzy na ziemi kroczyli codzienną drogą miłości i przebaczenia. Każdy
gest przebaczenia i miłości przybliża i nas rzeczywiście do Domu, gdzie zobaczę
Jezusa, Jego Matkę i wszystkich drogich mojemu sercu. Ale nie można nikogo
zmusić, by uczynił krok na tej drodze do Domu. Robimy go jednak zawsze, ile razy
okazujemy innym codzienną przyjazną miłość: np. potrafimy słuchać, mamy dla
innych dobre słowo i radę, nie oceniamy, nie plotkujemy, pomagamy materialnie,
jesteśmy uprzejmi i życzliwi, przebaczamy itp. . Tak niekiedy łatwo różne Media
mówią o miłości, ale żyć według Niej, w codzienności jest znacznie trudniej. Wiele
razy musimy na nowo „umierać” dla egoizmu, poczucia krzywdy, zniechęcenia.
To jest właśnie paradoks Ewangelii: umierając przechodzimy ze śmierci do życia,
pomaga nam Baranek, który gładzi grzechy świata. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Modlitwa gestów i słów.
Jak uspokoić nadmiar myśli.
„Serce jest naszym ukrytym centrum, nieuchwytnym dla naszego rozumu ani
dla innych; jedynie Duch Boży może je zgłębić i poznać…Serce jest miejscem
spotkania” [KKK
]. Już cytowałem ten fragment Katechizmu Kościoła. Serce,
sumienie, umysł, rozum, tożsamość, tak myślę, że zdajemy sobie sprawę z tego,
że jest to obrazowe mówienie o człowieku, o jego głębi i o jego niezwykłej istocie
i tajemnicy. Pomaga tą głębie serca wypełnić Miłością wierna modlitwa.
Modlitwa, zakorzeniona „w głębinie serca” jak każda Miłość , potrzebuje jednak
zewnętrznego wyrazu. Człowiek musi uzewnętrznić to, co nosi „w swoim sercu”.
Pomysłowość ludzkiego serca na to uzewnętrznienie i wyrażenie treści miłości i
modlitwy jest przeogromna. Sposobów jest wiele, tyle ile ludzkich istnień. Ktoś
będzie szukał pracy fizycznej, ktoś inny spędzi może czas przed telewizorem lub
ekranem komputera, ktoś będzie pisał wiersze, jeszcze inny rzeźbił lub malował
obrazy, jeszcze inny będzie bez przerwy telefonował - tak, pomysłowość serca
jest przeogromna. I pragnienie uzewnętrzniania swych przeżyć, myśli, uczuć jest
bardzo w nas silne. Nie inaczej jest, gdy ktoś pragnie stanąć przed Bogiem. To, co
człowiek odnajduje „w sercu” chce wyrazić słowami, i choć wie, że Bóg zna serce
i jego tajemnice, to pragnienie, szukanie, pozwala odkrywać drogę do Boga.
Jak wypowiedzieć wobec Boga swe myśli i uczucia?. Najlepiej po ludzku - tak, bo
innego sposobu nie ma. Z pomocą przychodzą gesty i słowa, dane i zadane.
Czasem Słowo zdolne jest wypowiedzieć więcej, ale gest jest bardziej pierwotny
i uniwersalny na przykład; człowiek wierzący do modlitwy uklęka, tak najłatwiej
w takiej postawie wypowiedzieć przeświadczenie o swej małości, a zarazem o
wielkości Boga; człowiek składa ręce; gest prośby, znany nie tylko z modlitwy,
czytelny jest chyba dla każdego. Wreszcie modlący się wstaje, tak bowiem chce
wypowiedzieć swą radość i ufność wobec Boga; nie jest niewolnikiem, ale jest
dzieckiem Boga; bywa, że i człowiek w modlitwie pada na ziemię. Tym gestem
chce Bogu powiedzieć, że czuje się słaby i grzeszny, że uznaje w Bogu wielkość
świętości i potęgi miłosierdzia. A ileż jeszcze innych gestów stosujemy: skłon
głowy, bicie się w piersi, znak krzyża i zasłonięcie twarzy dłońmi. I też siedząca
postawa ma znak: siadamy, by w skupieniu słuchać słów Bożego Objawienia. Nie
można na modlitwie obejść się bez gestów. A bywa, że zmęczeni, wewnętrznie
rozbici, dotknięci trudnymi przeżyciami, nie jesteśmy w stanie zdobyć się na owe
więcej. Wtedy gest, jeden, nieśmiały, nieporadny, ufny, może wypowiedzieć
dużo, bardzo dużo. Otoczenie może nie zauważyć lub nie zrozumieć tego gestu.
Ale Bóg, który zna tajniki naszego serca, który rozumie każdy ludzki język,
zrozumie ten ukryty i dyskretny gest i odpowie cudem. cdn.

Rocznice Sakramentu Małżeństwa w Wietrznie.
lat temu - w
- roku sakrament małżeństwa zawarli;
. Stanisław Czapka i Szopa W... ;
. Aleksander Ziemba i Krystyna Dziadowicz.
Lat temu - w
roku - ślubowali sobie Miłość przed Bogiem;
. Soliński W... i Wanda Piotrowska
. Józef Borek i Maria Śliwińska
. Stanisław Jastrzębski i Helena Szczurek
. Stanisław Więcek i Rozalia Ziomek
. Jan Wasylewicz i Zofia Jasińska
lat temu - w
roku - zawarli sakrament małżeństwa;
. Jan Król i Zofia Ukleja
. Tadeusz Szydło i Alicja Belczyk
. Witold Orzech i Grażyna Kozner
lat temu - ślubowali przed Bogiem - w
roku
. Józef Leszek i Wiktoria Michalczyk
. Wiesław Staroń i Zofia Gniady
. Andrzej Bury i Alicja Sanocka
. Marian Urbanik i Bogusława Szczepanik
. Zbigniew Kaczorowski i Alicja Pelczarska
. Marian Nowak i Krystyna Zajdel
cdn.

