Intencje mszalne w tygodniu 19.11 - 28.11.2018 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm. +Irena Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Tadeusz Czaja

Środa

17.00

zm. +Irena Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

zm. +Jan Kucharski - 7 rocznica śmierci

Piątek

17.00

zm. +Irena Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. +Zofia Kucharska - 2 rocznica śmierci

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Julia Czaja

Niedziela

15.30

za rodzinę Tomasza i Jolanty z ich dziećmi

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 18.11.2018 r.
1. 33 Niedziela zwykła.
2. Trwa miesiąc listopad, a w nim trwa w kościele modlitwa za wiernych zmarłych
polecanych w listopadowych wypominkach, codziennie - według klucza dnia - są
wymieniani zmarli i polecani Miłosierdziu Bożemu po Mszy Świętej.
3. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca listopada, to niedziela Chrystusa Króla,
jest to Święto patronalne Akcji Katolickiej. Powierzamy się Jezusowi Królowi,
Panu i Zbawicielowi w sercu Kościoła i ponawiamy Akt oddania się Jego Sercu.
4. Za tydzień - w niedzielę - 25 .11. - spotkanie formacyjne dla klasy trzeciej przed
Pierwszą Komunią Świętą o godzinie 15.30 na Mszy Świętej.
5. Dziś równocześnie trzecia niedziela miesiąca listopada, bardzo dziękuje za
Wasze ofiary na Kościół i funkcjonowanie parafii. W tym tygodniu - 20 listopada powróci do naszego kościoła Obraz Matki Bożej i Tabernakulum. Przypominam,
że otrzymaliśmy dotacje na ten znaki od P. Konserwator, od Gminy Dukla, i od
Marszalka Województwa Podkarpackiego, Starostwa Powiatowego w Krośnie.
Dotacje są zawsze znakiem i pomocą ale przychodzą one zawsze jako odpowiedź
na nasz osobisty wkład. Jak wiecie pozostała nam konserwacja organów, i prace
nad organami rozpoczniemy - jak Bóg pozwoli - nieco później - w 2020 roku.
6. Do sprzątania kościoła i - na sobotę - proszę rodziny; Kijowski, Kozubal.
Dziękuję rodzinom; Krasnodębski-Raczkowski, Bogacz-Czapka za ostatnie
sobotnie sprzątnie kościoła i za kwiaty do kościoła.
7.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
8. Są do nabycie jaszcze Kalendarze Rodników - 2 sztuki - cena 25 złp.
9. Proszę jeszcze o wpłaty na czasopismo „Rycerz Niepokalanej”.
10. Do wieczności, do Domu Ojca odeszła w minionym tygodniu śp. Władysława
Czapka. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 46/ 18. 11. 2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Zatrzymaj się...
Z Liturgii Słowa.
33 Niedziela
zwykła.
„Zaprawdę, powiadam wam:
Nie przeminie to pokolenie,
aż się to wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą,
ale słowa moje nie przeminą”.
Z Ewangelii według św. Marka (Mk 13, 24-32)
Gdy Chrystus przyjdzie powtórnie, a przyjdzie, bo Jego słowa nie przemijają tylko
się wypełniają, nie trzeba się będzie zastanawiać czy to On, czy nie On. To będzie
zupełnie już oczywiste. Dla całego świata i dla nas wszystkich wierzących. Tak, jak
oczywisty i widoczny dla wszystkich jest rozbłysk pioruna w czasie upałów i burzy.
Z Królestwem Bożym jest jednak rzeczywiście nieco inaczej... Ono nie przyjdzie...
Ono na ziemi już jest... Jest wśród nas i pośród nas. Jest wszędzie tam, gdzie Bóg
dla człowieka jest Panem i Zbawicielem, i gdzie Jego prawo jest prawem i miłością
dla ludzi. Granice tego Królestwa Bożego nie pokrywają się z granicami państw,
kościelnych prowincji, małych Ojczyzn. Grancie te bowiem przebiegają w poprzek
środowisk pracy, szkolnych zmagań, przyjacielskich czy rodzinnych relacji (itp.).
A nawet przebiegają przez sam środek ludzkich serc. Ile Królestwa jest we mnie?
Ile wnoszę tego Królestwa w środowiska, w których żyję? Warto takie pytania
postawiać w listopadzie, gdy trwa modlitwa za zmarłych, gdy odnajdujemy
łączność modlitewną z tamtym światem, gdyż i my przemijamy... Każdego dnia
wybieramy, tak podejmujemy decyzje między małym a większym szczęściem,
i każdy wybór może być tym ostatnim. Warto o tym pamiętać ...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Znak Krzyża Cz.2
Znak krzyża to dar, obrona i tajemnica,
to wyznanie wiary. Znak krzyża to moje
osobiste świadectwo i przyznanie się do
Boga i do Kościoła. Czy robiąc ten znak,
jesteśmy świadomi jego znaczenia? Posłuchajmy, co na ten temat znaku krzyża
mówi teolog włoski Romano Guardini:
„Oto czynisz znak krzyża, czynisz go w sposób właściwy. Nie jest to jakiś tam gest
niezdarny i pospieszny, nie wiadomo co oznaczający. Nie!
Czynisz należyty znak krzyża, powolny, duży, od czoła do piersi, od jednego
ramienia do drugiego. Czy czujesz, jak on obejmuje ciebie całkowicie?
Zechciej skupić się, jak należy; wszystkie swe myśli i całe swe serce zbierz
w jedno w tym znaku, co idzie od czoła do piersi, od ramienia do ramienia.
A wtedy odczujesz, iż znak ten opasuje ciebie całego, ciało twe i duszę,
iż cię ogarnia, udostojnia, uświęca.
Czemuż to? Bo jest on znakiem wszystkiego i jest znakiem zbawienia. Na krzyżu Pan
nasz odkupił wszystkich ludzi. Przez krzyż uświęca człowieka aż do najmniejszej
tkanki jego istoty”...
Podczas liturgii Mszy Świętej - Eucharystii - znak krzyża czyni się:
a) pobłogosławioną wodą świeconą przed rozpoczęciem Mszy Świętej
przed wejściem do Kościoła;
b) na początku samej Eucharystii - Mszy Świętej;
c) przed Ewangelią na słowa: „oczyścić Panie mój rozum, moją mowę i moje serce,
abym przyjął słowa Ewangelii” na czole, ustach i sercu … kciukiem;
d) na błogosławieństwo kapłańskie lub biskupie na zakończenie Mszy Świętej.
e) znak krzyża czynimy również podczas obrzędu udzielana sakramentów chrztu,
namaszczenia chorych, egzorcyzmów, a także przy codziennej modlitwie;
f) w trakcie odmawiania Oficjum - Brewiarza - codziennej modlitwy Kościoła
żegnamy się na początku „Benedictus” i „Magnificat”, ponieważ są to kantyki
ewangeliczne, a Ewangelia jest symbolem samego Jezusa Chrystusa.
W bibliotece Papieskiego Ateneum św. Anzelma w Rzymie, na podłodze znajduje
się wspaniała mozaika przedstawiająca krzyż Chrystusa otoczony napisem:
„Ave Crux, Spes Unica” – „Bądź pozdrowiony Krzyżu, nasza jedyna nadziejo”!
Rzeczywiście nadzieję możemy pokładać jedynie w Krzyżu Chrystusa – poza Nim
nie ma zbawienia. Zatem gdy czynimy znak krzyża, co ma miejsce przecież
wielokrotnie każdego dnia, róbmy to bardzo dobrze i z miłością !
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak ubrać się na Mszę świętą? Cz. 1.
Czy Msza Święta wymaga jakiegoś specjalnego ubioru? I dlaczego warto się też
dobrze i schludnie ubrać idąc do kościoła… Chce o tym rozważać w dobie naszych
czasów. Zobaczcie proszę, dlaczego np. hawajska koszula i klapeczki są niezbyt
dobrym pomysłem na niedzielny strój. Stajemy się niestety coraz mniej eleganccy.
Widziałem wiele razy w swoim życiu - niestety - ludzi robiących zakupy w piżamach
lub puszystych papuciach (itp.) ale ten znak takiej bylejakości wnika i do Kościoła.
Nawet śluby, pogrzeby, czy inne ważne uroczystości stają się niestety coraz mniej
eleganckie. Przejmuję się tym, bo ubiór nasz jest znakiem okazanego szacunku
wobec nas samych i wobec równocześnie innych ludzi. Jeśli nie mamy się dla
czegoś (lub dla kogoś) schludnie ubrać, to wydaje mi się to pewnym znakiem
braku szacunku dla tego wydarzenia (lub osoby). Dobry wygląd wymaga wysiłku.
Założenie dobrze skrojonego garnituru i krawata zamiast wymiętego stroju
zajmuje trochę czasu. Ogolenie się, zamiast pozostawienie niechlujnego
wczorajszego zarostu, również wymaga trochę wysiłku. Czesanie włosów, zamiast
pozostawianie ich w nieładzie, wymaga naszej pracy. To są właśnie te małe ofiary
z naszego czasu i wysiłku, które mówią innym ludziom, że są tego warci.
Naprawdę, wiem, że nie jest to łatwe dla mężczyzn. Naturalnie nie chce nam się
robić takich rzeczy. Ale gwarantuję, że gdy zaczniemy o siebie dbać, to poczujemy
się o wiele lepiej - pewniej... i... bardziej męsko. Podobnie jest i z kobietami.
Powracajmy do elegancji… bo warto. (cdn.)

