Intencje mszalne w tygodniu 18.02 - 24.02.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Tadeusz Białogłowicz - 12 rocznica śmierci

Wtorek

17.00

zm. +Stanisław Pac - intencja od Elżbiety i Pawła z rodziną

Środa

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od Adrianny i Wacława Krowiccy

Czwartek

17.00

zm. +Stanisław Pac - od synowej Marty i pracowników Zakładu

Piątek

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja do Wiesławy i Antoniego z rodziną

Sobota

17.00

zm. +Stanisław Pac - od wnuków Agnieszki i Pawła

Niedziela

8.00

w intencji Karoliny - 18 lat życia - o potrzebne łaski i opiekę Maryi

Niedziela

10.30

za Michała i Annę o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 17.02.2019 r.
1. 6 niedziela zwykła.
2. Trwa - jak wiemy - czas zimowych ferii szkolnych. Dzieciom i młodym na feriach
przypominam - jak zawsze - o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej.
Niech ta praktyka życia chrześcijańskiego będzie w nas obecna.
Pamiętajmy o naszej miłości do Kościoła.
2. Dziękujemy bardzo P. Beacie za konserwacje Drogi Krzyżowej. Po konserwacji
już wiemy, że stacje Drogi Krzyżowej mają ponad 100 lat.
3. 888, 61 złp. tyle wynosi opłata za ogrzewanie kościoła za miesiąc styczeń.
4. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom za ofiary na Kościół i parafie z racji
3 niedzieli miesiąca. Ofiarodawców zapisuje w Księdze ofiar. Proszę tylko, by
podpisywać koperty z ofiarami, gdyż są niektóre koperty niepodpisane.
5. Informuje równocześnie parafian, że organy w Kościele zostały wpisane na listę
zabytków. Pozwoli to później nam łatwiej partycypować w kosztach konserwacji
tego instrumentu i całego choru. Organy w naszym kościele są 5 - głosowe.
Konserwacja organów jest planowana - według możliwości i czasu firmy, która
ten remont przeprowadzi - na 2020 -2021 r.
6. 22 lutego - święto katedry św. Piotra - modlimy się w tym dniu za papieża
Franciszka i za Kościół Powszechny - za Watykan i Rzym.
7. W tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00.
8. Do sprzątania kościoła na sobotę - 23. 02. - proszę rodziny; Janeski i Jaracz.
Dziękuję rodzinom; Nawratowicz i Dubis za ostatnie sprzątnie kościoła i za
kwiaty. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Zachęcam do zaprzyjaźnienia się z tygodnikiem „Niedziela”.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 7 / 17. 02. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się ...
z Liturgii Słowa.
6 Niedziela Zwykła.
„Błogosławiony mąż, który pokłada
ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.
Jest on podobny do drzewa zasadzonego
nad wodą, co swe korzenie puszcza
ku strumieniowi.
Nie obawia się, skoro przyjdzie upał,
bo utrzyma zielone liście.
Także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców”...
z Księgi proroka Jeremiasza (Jr 17, 5-8)
Uczeń Jezusa - Ty czytelniku i ja piszący słowo refleksji - żyjemy w zmieniającej się
tak bardzo rzeczywistości. Czasem możemy również ulec lenistwu zewnętrznemu
i duchowemu przez brak czujności, brak koncentracji. Trwać w wierze to obcować
z Tajemnicą Boga. Trwać w wierze, to strzec się jeszcze, by nie ulegać wielorakim
zagrożeniom. Trwać, to odnawiać się, to zaczynać każdy dzień znakiem krzyża.
Mamy trwać mocni wierze, by „dotykać” Boga Żywego. Dzięki temu dokona się
w nas wewnętrzna odnowa, jakże bardzo potrzebna dla bliźnich, dla Boga i dla
siebie samego. Przykładem wytrwania w wierze aż do końca są zawsze ludzie
święci – świadkowie zmagań duchowych - podobnie jak i oni, tak i my możemy
przezwyciężać trudy w wierze. A konkretną pomoc przynosi też ufna modlitwa,
Eucharystia - Msza Święta, bezinteresowna pomoc innych, tak indywidualnie, czy
we wspólnocie duszpasterskiej. Warto sięgnąć do Pisma Świętego, Katechizmu
Kościoła Katolickiego, artykułów i książek religijnych. Wszystko po to, by nie
lekceważyć osoby Jezusa, jak również naszej odpowiedzi na Jego objawienie,
czyli po prostu łaski wiary. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
O Różach Różańcowych. Cz.3

Jak już wspomniano w Gazetce Parafialnej, Żywy Różaniec jest formacją żywą,
która w wielu parafiach trwa nieustannie już od dziesiątków lat, bez względu na
zawieruchy dziejowe i wszelkie przeciwności, w przypadku śmierci lub rezygnacji
z przynależności do Żywego Różańca, któregoś z członków Róży, na jego miejsce
wchodzi zawsze nowa osoba, która uzupełnia Różę - dziś, do pełnej dwudziestki.
I nie do pomyślenia jest, by zelatorzy poszczególnych Róż mogli nie mieć w tym
zakresie orientacji, albowiem istniejąca Róża mogłaby się stać „dziurawa” i nie
spełniałaby wtedy podstawowego warunku - czyli codziennego, modlitewnego
dopełnienia całego Różańca. Taki Różaniec przestałby być „żywy”.
Róża różańcowa jest bowiem modlitewną wspólnotą 20 osób, z których każda
codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej
tajemnicy - w ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec - istotne jest
to, że wszyscy członkowie Róży modlą się tajemnicą zmienianą co miesiąc.
Rozważając tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci
i zmartwychwstania Pana Jezusa oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona
w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając Różaniec, rozmawiamy
z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje.
Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna
łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna, świetlana, bolejąca
i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych
codziennych spraw – tak mówił św. Jan Paweł II. Członkowie róż starają się żyć
według Ewangelii, która jest fundamentem życia chrześcijańskiego. Na początku
modlitwy Różańcowej proszą o umocnienie wiary, nadziei i miłości, gdyż będąc
w apostolstwie różańcowym ciągle uczą się wierzyć w Boga i Bogu, ufać w Jego
dzieło zbawienia, a przede wszystkim Go kochać. Żywy Różaniec, jak sama nazwa
podaje, składa się z ŻYWYCH RÓŻ. Niektórzy ludzie obawiają się trochę włączenia
w modlitwę Różańcową, gdyż tłumaczą się brakiem organizacji życia, czasu, albo
zapomnieniem przez co - jak im się wydaje - mogą zgrzeszyć. Ale to zaniedbanie
modlitwy Różańcowej jest niedoskonałością, nie pociąga za sobą zaciągnięcia
grzechu. Z powodu nieodmówienia dziesiątka przez któregoś z członków Róży
cała Róża wyprosi mniej łask; „Widząc, jak miłym Bogu i Matce Najświętszej, a nam
pożytecznym nabożeństwem jest Różaniec Święty, starajmy się choć jedną cząstkę
codziennie odmówić. Koniecznie: Kto chce, a każdy chcieć powinien, ten znajdzie
czas na to” mawiał bł. Ignacy Kłopotowski. Wielu rodziców należy do róż, które
się modlą za dzieci - modlitwą objęte są dzieci wszystkich członków Róży, a także
np. ich dzieci chrzestne. – To ważne, aby tworzyć odpowiednią rzeczywistość
duchową wokół dzieci, aby towarzyszyła im Boża moc i błogosławieństwo w ich
codziennym funkcjonowaniu. Jako dorośli czujemy się odpowiedzialni nie tylko
za nasze pociechy, ale modlitwą obejmujemy wszystkie dzieci we wspólnocie.
Po prostu, dobrem trzeba się dzielić, nie da się inaczej. Są także róże, w których
żony modlą się za mężów. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy duchy zmarłych są wśród nas? Cz.2.

Biblia - Pismo Święte - stwierdza, że ci, którzy wywołują duchy zmarłych są dla
Boga obrzydliwi (Por. Pwt 18, 10-12) i powinni być karani śmiercią (Kpł 20, 27).
Pismo Święte opisuje tylko jeden przypadek wywoływania ducha. Mianowicie król
Saul za pośrednictwem medium (była nim pewna kobieta zamieszkała w Endor)
skontaktował się z prorokiem Samuelem. Samuel był za życia prorokiem, wyrwany
z Szeolu, potraktował Saula dość groźnie, z wyraźną irytacją pytając: „Dlaczego
nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie?”. Saul zaczął bardzo zawile tłumaczyć,
że Filistyni chcą z nim walczyć, a Bóg jakoś nie daje w tej sytuacji wskazówek ani
przez sen, ani przez proroków, i pomyślał sobie, że może wywoła ducha (1 Sm 28,
13-15). Nie mógł jednak chyba uczynić gorszej rzeczy. Był to przysłowiowy gwóźdź
do jego trumny. Postępek Saula został zdecydowanie potępiony przez Samuela,
gdyż Bóg zakazał czegoś takiego w Prawie Żydowskim. I rzeczywiście przegraną
bitwę z Filistynami, śmierć jego i jego synów, oraz przejęcie władzy królewskiej
przez Dawida tłumaczono między innymi jako karę za niewierność wobec Boga,
której przejawem było także to, że „zasięgał on rady wróżbiarki, a nie radził się
Pana” (1 Krn 10, 13-14). Tak sprawę wróżki z Endor przedstawia Biblia. Niektórzy
teologowie uważają, że Bóg wykorzystał zabobonną wiarę Saula i wyjątkowo
pozwolił pojawić się duchowi Samuela, aby ten potępił czyn króla. Inni sądzą,
że tak naprawdę był to demon, który podszywał się pod zmarłego proroka.
Zatem w tej dziedzinie trzeba być bardzo ostrożnym. Praktyki spirytystyczne są
przez Kościół uważane za niebezpieczne właśnie ze względu na możliwość
działania złego ducha, który może przecież udawać zmarłych. ( cdn.)

