Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

za zmarłych parafian

Wtorek

.

zm. + Anna Pachana - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

.

zm. + Emilia i Mikołaj Osipowicz

Czwartek

.

zm. + Anna Pachana - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

.

zm. + Justyna Franciszek, Henryk, Kreżałek

Sobota

.

za zmarłych parafian

Niedziela

.

zm.+ Helena i Jan Kamińscy , Stanisława i Tadeusz Szczepanik

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

Pasterka - za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie -

. .

r.

. Dziś niedziela Adwentu. Zapalamy trzecią świecę w adwentowym wieńcu. To
świeca Miłości i wypraszamy dla siebie Miłość jako znak chrześcijańskiego życia.
Od dziś - od 7 grudnia - rozpoczynamy bezpośrednie przygotowanie do Świat
Bożego Narodzenia. Jest to czas tzw. Wielkich Antyfon.
. Pamiętajmy o spowiedzi adwentowej i pojednaniu się z Bogiem i Kościołem.
U nas w parafii sakrament spowiedzi w środę od godziny 5. do 7.
. Dziękuje za wasze składane na tace ofiary na Kościół i na funkcjonowanie
parafii z racji niedzieli miesiąca. Rozliczenie tych ofiar dla rodzin przekaże w
czasie wizyty duszpasterskiej i na podsumowanie roku
7 r.
. W tym tygodniu Msze Święte - Roraty - w poniedziałek o godzinie 7.
a w pozostałe dni o godzinie 7. 5 ze względu na spowiedź w dekanacie.
. Bardzo proszę do pomocy przy strojeniu kościoła na piątek - choinki i
konstrukcja szopki na godzinę 9. . Chętnych proszę o kontakt z P. Beatą Uliasz.
. W niedziele - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu tylko dwie Msze
Święte. Nie ma Mszy Świętej o godzinie 5. . Ogłoszenia o Wigilii i Świętach
Bożego Narodzenia będą podane w niedziele za tydzień.
. Rozstrzygniecie roratnego konkursu adwentowego w niedzielę na Mszy
Świętej o godzinie . . Puzzle składamy w sobotę na Ołtarzu Ukrzyżowania.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę - proszę rodziny; Szyszlak, Szpiech, Pachana;
bardzo dziękuję rodzinom; Szyszlak, Król, Marosz za kwiaty i za ostatnie sprzątnie
kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 5 / 7.

.

7 r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego słowa.
niedziela Adwentu
Bracia:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się
módlcie. W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie
Chrystusie względem was, ducha nie gaście,
proroctwa nie lekceważcie. Wszystko
badajcie, a co szlachetne – zachowujcie.
Unikajcie wszelkiego rodzaju zła”.
z Pierwszego listu św. Pawła do
Tesaloniczan , - .
Kwiaty... zazwyczaj wyrastają z ziemi, czyli z miejsca, które zwyczajnie depczemy,
zamiast chodzić po nim delikatnym krokiem aniołów. Ale kwiaty widzą tylko
nieliczni. Zło, którego czasem doświadczamy ze strony innych, potrafi nas także
głęboko zranić, bywa, że na bardzo długo. Doświadczenie własnej krzywdy, czy
niesprawiedliwości nie powstrzymuje nas jednak przed tym, byśmy sami nie ranili
innych. Kwiat najbardziej niszczony jest przez zło. Brak wrażliwości na innych,
zbytnie skupienie na sobie, świadczy nieustannie o deficycie miłości, miłości,
o której tak często przypomina nam Jezus. Od najmłodszych lat znamy zapewnie
przykazanie miłości Boga i bliźniego. A jednak wciąż trudno tą miłością obdarzać
i kierować się nią na co dzień. Każdy grzech zostawia ślad, rani Miłość. Raniąc
siebie grzechem, osłabiamy zdolność miłowania u siebie i u innych. Adwent
przypomina odważmy się trochę inaczej, troszeczkę z większym zaufaniem. Warto
po sobie zostawić dobry ślad, tak jak każdy kwiat zostawia po sobie zapach.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Modlitwa psalmami.

„Skarbiec wiary, nadziei , miłości i modlitwy
Kościoła jest ogromny. Są w nim „nova et
vetera” - czyli rzeczy nowe i stare. Te „stare”
nie starzeją się nigdy. A „nowe” nie są nowe.
Potrzebujemy jedynie najdawniejszą tradycję
Kościoła odczytywać na nowo”. Tak mawiał
i powtarzał wiernie abp Alfons Nossol.
Myślę, że znamy takie polskie nazwiska
i osobowości jak Jan Kochanowski, Jakub
Wujek, Franciszek Karpiński, Leopold Staff, Roman Brandstaetter, czy Czesław
Miłosz… Znane nazwiska, prawda? Najwybitniejsi polscy poeci sięgali po Księgę
Psalmów, by ją tłumaczyć na ojczysty polski język nie dlatego, że brak im było
natchnienia, lecz dlatego, że Księga Psalmów jest zbiorem ponadczasowej poezji.
Słowami psalmów może wypowiedzieć swe wnętrze człowiek każdej epoki.
Zmieniają się okoliczności życia, czasy i wynalazki - ale ludzkie uczucia i decyzje,
ból i radość, rozpacz i nadzieja są zawsze te same. A Biblijny Psałterz jest księgą
modlitwy! Modlitwa sprzed tylu wieków jest modlitwą także i naszego pokolenia.
Bo to co najgłębsze w duszy, człowiek może wypowiedzieć właśnie modlitwą.
Modlitwa Psalmów i psalmy to w dużej części wolanie i błaganie człowieka
doświadczonego wrogością, nienawiścią, prześladowaniem: „Głos mój woła do
Pana, głos mój śle Panu błaganie. Wylewam przed nim swą prośbę, spowiadam się
z swego strapienia. Duch zamiera już we mnie, lecz ty znasz ścieżki moje. Na drodze,
którą chodzę, ukryli sidło na mnie. Patrzę na prawo, wyglądam, ale nikt poznać
mnie nie chce… Wołam ku tobie, Panie, mówię: Tyś mą nadzieją !” Ps , L. Staff .
Wobec wrogości ze strony ludzi, czy człowieka tylko Bóg jest wierną ostoją. Tylko
Bóg… To jest wiara i to jest nadzieja, to jest Miłość i modlitwa. Nie przytakiwanie
Bogu - ale mocne oparcie się na Nim. Taki jest zresztą hebrajski rodowód pojęcia
wiary - nie jako przekonania, ale jako fundament, pewna podstawa, na której
człowiek może swe życie budować i kształtować. I rzeczywiście czy właśnie w
tym wołaniu psalmami nie odnajdujemy samych siebie ? Psalmy zawierają też
ogromny ładunek tęsknoty. Czy można być człowiekiem nie tęskniąc? Tęsknota
za ojczystym krajem, tęsknota za radością pielgrzymowania i świętowania:
„Nad rzekami Babilonu siedzimy i płaczemy, wspominając o Syjonie. Na wierzbach
owej ziemi zawiesiliśmy lutnie. Bo ci, którzy nas uprowadzili, kazali nam śpiewać,
a prześladowcy żądali od nas pieśni radosnej. Jakże mamy śpiewać pieśń Pańską na
obcej ziemi?” Ps , R. Brandstaetter . Wreszcie - tęsknota za Bogiem samym:
„Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże! Dusza
moja pragnie Boga, Boga żywego, kiedyż więc przyjdę i ujrzę oblicze Boże?” Ps ,
tł. z Biblii Tysiąclecia . cdn.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Adwentowa tęsknota i spowiedź.

Warto w Adwencie „oswoić” Sakrament Pokuty i warto
odpowiedzieć na najczęstsze pytania związane z tym
„wyzwaniem”, z którym nie radzi sobie wielu katolików.
Spowiedź jest sakramentem, „świętym znakiem”,
ustanowionym przez Jezusa, który powiedział do
Apostołów: „Komu grzechy odpuścicie, są im odpuszczone,
komu zatrzymacie są im zatrzymane”. Kościół otrzymał od
Chrystusa władzę, by w imieniu Boga oznajmić temu, który
szczerze i ze skruchą wyznaje swoje grzechy, że zostały mu
one odpuszczone. Grzech bowiem jest wyrazem buntu
przeciw Bogu Ojcu, a sakrament spowiedzi jest znakiem
powrotu do Niego. Spowiedź określamy jako sakrament
pokuty. Grzech sprawia ból Bogu, Kościołowi oraz samemu
grzesznikowi. Właśnie dlatego pragnie on poprzez ten sakrament zmienić swoje
życie oraz zadośćuczynić za grzechy. Mówimy, że jest to sakrament przebaczenia
i pojednania, ponieważ sam Bóg i Pan, Jezus daruje nam nasze grzechy i jedna nas
z Sobą samym, z naszymi bliźnimi i z naszym własnym życiem. Katechizm Kościoła
wymienia pięć warunków dobrej spowiedzi: rachunek sumienia; żal za grzechy,
wyznanie grzechów, mocne postanowienie poprawy oraz zadośćuczynienie za
popełnione grzechy... cdn.

