Intencje mszalne w tygodniu 15.02 - 21. 02. 2016
Intencja Mszy Świętej

Dzień

żodzina

Poniedziałek

17.00

zm.+ Jan, Maria, Stanisław Szafan

Wtorek

17.00

zm. + Małgorzata i Janusz Szczepanik

roda

17.00

w intencji pewnej rodziny

Czwartek

17.00

zm. + Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Piątek

17.00

Sobota

17.00

zm. + Cichy Zbigniew

Niedziela

8.00

zm. +Katarzyna i Stanisław Nowak i zm z rodz. Szczepanik i Kobza

Niedziela

10.30

zm. + Jan Jaracz; Jadwiga i Bartłomiej

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 14.02.2016 r.
1. Dzi pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Za tydzień - trzecia niedziela lutego
pamiętajmy o naszej parafii i o ko ciele.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 17.00.
3. Ofiary - na rzecz operacji i pobytu w szpitalu - źl biety Wierdak przekazane ju
zostały dla jej mamy - zebrana suma - to 2440,98 złp. Bóg zapłać wszystkim, którzy
wspierali w ubiegłą niedzielę uczennicę żimnazjum.
4. Drogę Krzy ową w najbli szy piątek poprowadzi dla całej parafii Koło żospodyń
Wiejskich. Zachęcam do licznego udziału w nabo eństwach wielkopostnych.
5. W zakrystii mo na nabyć paschaliki i baranki. Ofiary z tej inicjatywy paschalnej
są przeznaczone na „Caritas”ś cenaś baranek - 5 złpś paschalik -7 złp. Dzieci w parafii
otrzymały w rodę Popielcową skarbonki „Caritas” jako znak na Wielki Post.
6. Księga Trze wo ci jest wyło ona na bocznym Ołtarzu Ukrzy owania Pana Jezusa
obok obrazu w. Jana Pawła II. Zachęcam do zapisywania się w niej na Wielki Post.
7. Chciałbym parafianom zapowiedzieć mo liwo ć obejrzenia filmów religijnych
w niedziele Wielkiego Postu - dla chętnych - o godzinie 17.00 lub ewentualnie 17.15
- po Mszy więtej wieczornej. Jest to forma spotkania z Bogiem przez znak filmu.
8. Kurs przedmał eński będzie organizowany w sąsiedniej parafii Łęki Dukielskie od soboty - 13 lutego o godzinie 17.00 - przez cały Wielki Post. Zachęcam młodych
z parafii do skorzystania z kursu. Ks. proboszcz Zdzisław zaprasza na spotkania.
9. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 20.02. - proszę rodziny ze starej jeszcze listyś
Wyszkowski (129), Michalak ( 124), Szczepanik (169) bardzo dziękuję rodzinomś
Król, Szczepanik - Przybyła za ostatnie sprzątnie ko cioła.
10. Tygodnik „Niedziela” do odebrania w zakrystii, a na ko ciele wyło ony jest
- w czasie ogłoszeń - kolejny numer żazetki Parafialnej.
11. Podziękowanie od Sióstr Karmelitanek z Przemy la za ofiary z 2.02. czyli za
ofiary ze więta Ofiarowania.
12. Dzieci i młodziez rozpoczynają ferie szkolne - zimowe. Pamiętajmy o obowiązku

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć wiarą
Bo e Słowo.
„Rozło ysz pierwociny płodów ziemi
przed Panem Bogiem swoim
i oddasz pokłon Panu Bogu swemu”
Pwt 26, 10
Wiara oparta jedynie na sensacjach,
uczuciach, emocjach, czy mo e na tak zwanym „zaliczaniu” praktyk religijnych,
pozostanie wiarą powierzchowną i jest niebezpieczeństwo, e taka wiara załamie się
w obliczu klęsk, trudno ci czy mo e problemów. Wiarę nale y zawsze wzmacniać
nauką i autorytetem Ko cioła. Czasem do wiadczenia, próby, cierpienie, kryzysy
doprowadzają do pogłębionej wiary. Ale
i Pan Bóg równocze nie oczyszcza
wiarę z wszelkich podpórek, które żo zasłaniają. Pan Bóg ogałaca nas w próbach
wiary, gdy jest to dla nas konieczne. Jak e trudno czasami zgodzić się nam na taki
wła nie Bo y scenariusz. Mówimy wtedyś bez sensuś to bez sensu, to jest bez sensu...
Ale Jezusowe wskazania są skierowane i do nas. I my mamy szukać celu, jakim jest
całkowite przylgnięcie do Pana Boga. eby to przylgniecie osiągnąć, potrzeba nam
przetwarzać nasze do wiadczenia yciowe darem źwangelii. Zaufać, uwierzyć, to dar
to zrozumienie, e nic w yciu nie dzieje się przypadkowo, nawet odrzucenie czy
chwilowa obojętno ć !... Wszystko na drodze wiary jest łaskąś i ma sens, ma sens, ma
cudowny sens !
Lecz je li kto w swoim yciu odrzuca Boga, bo uwa a żo za zbyt wymagającego,
niewygodnego, i odwraca się od Niego, bo Pan Bóg przeszkadza mu w poczuciu
własnej wolno ci, to wtedy, gdy stanie z Nim twarzą w twarz, mo e okazać się, e nie
będzie chciał na Niego patrzeć. Mimo i do wiadczy Jego miło ci, nie będzie umiał
Jej przyjąć i wybrać. Je li człowiekowi nie zale y na yciu wraz z Bogiem tu na
ziemi, to czy zapragnie yć z Nim w niebie?! Oddajmy prawdziwy pokłon Bogu, to

Na drogach modlitwy.

Medytować wypowiadane Słowo.
Zobaczyć, zrozumieć, zastosować.
Podstawą zdrowia fizycznego jest dobra dieta
i ...wysiłek fizyczny. Podobnie jest i w sferze
duchowej - eby nie upa ć na zdrowiu musimy
karmić się Słowem Bo ym i sakramentami oraz
wprowadzać słowo w czyn, czyli zastosować.
Bo e Słowo porusza nasze sumienia - serca, ale wówczas gdy kochamy. Jednak nie
zawsze wydajemy owoce tego, co czytamy. Wynika to ze stanu serca, bo ono musi
być yzne, aby wydało plon. Pokarm, którym karmi nas Bóg jest pełnowarto ciowy,
ale by mo liwe było wchłonięcie się tego pokarmu w nasz duchowy krwiobieg,
bardzo potrzebujemy Ducha więtego, bo to On nas o ywia. Duch więty sprawia,
e Słowo Bo e jest dla nas aktualne, owocne, i daje nam siły do realizowania go
przez dar zrozumienia i czynu. To jest jak wysiłek fizyczny, przy którym potrzeba
wytrwało ci, czyli nie chaotycznego, lecz uporządkowanego i bardzo zaplanowanego
działania, którym jestś modlitwa, czytanie Biblii, pomoc, głoszenie źwangelii (itd.)
W li cie 1 Tym.4,7-10 czytamy, e mamy ćwiczyć się w pobo no ci i my leniu po
Bo emu. Nie warto wypełniać się suplementami diety z reklam wiata, ale nale y
budować duchowe zdrowie dzień po dniu, gdy tylko wtedy będzie ono trwałe.
Negatywne emocje osłabiają przyswajalno ć Bo ego Słowa. Wobec Słowa Bo ego
warto zatem stosować metodę „3 Z”ś - Zobaczyć, Zrozumieć, Zastosować”... (cdn).

ycie Duchowe.

Uczynki Miłosierdzia
chrze cijańskiego.

Dzieł miłosierdzia mo na dokonywać
czynem, słowem i modlitwą. Oto jak e
wa ne słowa Pana Jezusa wypowiedziane
do w. S. Żaustyny Kowalskiej Apostołki
Bo ego MiłosierdziaŚ
" ądam ... uczynków miłosierdzia, które
mają wypływać z miłości ku Mnie.
Miłosierdzie masz okazywać zawsze
i wszędzie, i nie mo esz się od tego
usunąć, ani wymówić, ani uniewinnić.
Podaję
ci trzy podstawowe sposoby
czynienia miłosierdzia bli nim: pierwszy czyn; drugi - słowo; trzeci - modlitwa.
W tych trzech stopniach zawiera się
pełnia miłosierdzia i jest niezbitym dowodem miłości ku Mnie. W ten sposób dusza
wysławia i oddaje cześć Miłosierdziu
Mojemu"(Dz 742). Słowa Pana
Jezusa, zapisane w "Dzienniczku" w. ŻaustynyŚ
„Cokolwiek czynisz
bli niemu - Mnie czynisz"(Dz 1029) potwierdzają te znaki
działania Bo ego.
Objawem i sprawdzianem autentycznej miło ci Boga jest miło ć bli nich, wyra ana
w wiadczeniu miłosierdzia, częstą modlitwą, yczliwym słowem i ofiarnym

Wielki Post - 2016 rok .
Posłuchajmy Boga w Ko ciele.
Wielki Post jest dla nas wszystkich zaproszeniem do
umierania dla samego siebie, umierania dla egoizmu.
Do postu Ko ciół zachęca i prowadzi po to aby
przej ć drogę wiary od polegania na sobie samym, do
modlitwy przed Bogiem i odpoczynku przy Nim,
oraz równocze nie do odkrywania jałmu ny, w której
ofiarowuję drugiej osobie dar mojego ycia. Warto
ofiarować dzi innym dar autentycznego słuchania
i zrozumienia. Polecam takie wła nie prze ywanie
daru Wielkiego Postu tym wszystkim, którzy są na
codzień zabiegani i pełni zobowiązań. Zamiast brać
na siebie dodatkowe cię ary, polecam post od wielu
słów i nadmiernych komentarzy. W całym zabieganiu
jest często ukryta dziwna duma, owe przekonanie, e
większą ilo cią moich zobowiązań jestem sam w stanie
zrobić dla wiata więcej ni sam Bóg.
Tymczasem je li będziemy potrafili umrzeć dla swojej
pychy i egoizmu zanim umrzemy fizycznie, to w chwili
mierci nie będzie w nas nic sztucznego i równie nic
nieprawdziwego, tylko prosta, bezwarunkowa, wierna
i nieoceniająca nikogo miło ć, w głębokiej jedno ci
z Bogiem. „Umrzyj zanim umrzesz, aby nie umarł jak
będziesz umierać”. Tak, od Pana Boga dopiero wtedy
otrzymamy wła ciwe dary, kiedy nauczymy się milczeć
i słuchać, rozumieć i prosić, czyli wówczas kiedy
umrzemy dla siebie samego - dla egoizmu i pychy. Dzisiaj milczenie, cisza stało się
dla wielu rzeczywi cie wielką nieosiągalną sztuką. Wielu z nas chce mówić, a nie
chce słuchać i rozumieć.
I dlatego ciągle pozostajemy jakby na orbicie z dala
od Bo ego ródła. A tymczasem Bóg przychodzi do nas z Miło cią Miłosierną, tak jak
do więtej Siostry Żaustyny Kowalskiej, po to by my pokochali za nic, za darmo!. I
to jest dar Wielkiego Postu. Zachęcam do wierno ci dla zdrapki wielkopostnej a
dzieci i młodych do wierno ci dla nabo eństw wielkopostnych. Dojrzałe
człowieczeństwo to długa droga w której wiara wiedza, rozum i serce idą razem w
parze. Modlitwa, post, jałmu na, to rodki do
odkrycia ze wraz z Jezusem w
Ko ciele i my równie zmartwychwstaniemy. Nie lękajmy się wysiłku, mobilizacji
sił tych duchowych i tych zrodzonych z przyja ni
z Duchem więtym. Słowo
Bo e ma wielką moc i siłę. Bo e Słowo jest dla nas.

Podziękowanie - od. P. Doroty Wierdak.
P. Dorota Wierdak składa w naszej parafialnej gazetce podziękowanie za yczliwe
wsparcie i zrozumienie odno nie jej córki źli dla całej społeczno ci Wietrzna i dla
wszystkich parafian, którzy wspierali jej zatroskanie i lęk o zdrowie córki oraz te
o szczę liwą operacje. W naszej parafialnej gazetce te słowa nabierają szczególnego

