Intencje mszalne w tygodniu 19.03 - 25.03.2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. + Anna Pachana

Wtorek

17.00

za dusze czyścowe

Środa

17.00

za zmarłych z rodziny Bek

Czwartek

7.15

zm. + Urszula Pasternak, Helena i Stanisław Czaja, Stanisław Guzik

Piątek

17.00

zm. Marian Szydło

Sobota

7.30

zm. + Janina , Bronisław, Bronisława Smaga

Niedziela

8.00

zm.+ Maria Grzegorczyk

Niedziela

10.30

zm. + Krystyn Ziemba - intencja od Siostry

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 18.03.2018 r.

1. Już dziś 5 niedziela Wielkiego Postu. Dziś nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie
15.30. Zapraszam wszystkich czcicieli Meki Pańskiej na to pasyjne nabożeństwo.
Przypominam parafianom o zdrapce wielkopostnej, a także o wyrzeczeniach,
postanowieniach i spokoju wielkopostnej drogi zmagań o Paschę życia.
2. W poniedziałek - 19 marca - Uroczystość św. Józefa, w tym dniu zakończenie
Wielkopostnych Rekolekcji Parafialnych na Mszy Świętej o godzinie 17.00.Bądźmy
wierni dla ćwiczeń duchowych i bądźmy ludźmi wiary i refleksji ewangelicznej.
3. W tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00 z wyjątkiem ze względu na udzielanie
sakramentu spowiedzi czwartku i soboty. W te dni Msza Święta w czwartek o 7.15
a w sobotę o 7.30. W nas w Wietrznie spowiedź we wtorek od 15.30 do 17.00.
4. Drogę Krzyżową poprowadzą w piątek przed Niedzielą Palmową nasze kobiece
Róże Różańcowe.
5. Zgodnie z tradycją Kościoła od dzisiejszej niedzieli zasłaniamy krzyże, to znak
ważny w drodze wiary i liturgicznego przygotowania do Wielkiego Tygodnia.
6. Najbliższa niedziela to Niedziela Palmowa. Na Mszach Świętych obrzęd
poświecenia palm. W tym dniu podejmujemy na Mszy Świętej o 15.30 dzieło
Duchowej Adopcji Życia Poczętego. Święto Zwiastowania w tym roku będzie
obchodzone 9 kwietnia, ze względu na Wydarzenia i Święta Paschalne.
7. Zachęcam parafian do skalania ofiar na kwiaty do Bożego Grobu, jest ich na
razie bardzo mało. Pamiętajmy o tym elemencie wystroju Świat Wielkanocnych
i Bożego Grobu w czasie Triduum Paschalnego.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę 24.03. - proszę rodziny; Jakubiec, Sapok,
Swistak; bardzo dziękuję rodzinom Kozubal, Król; za ostatnie sprzątnie kościoła.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest na kościele kolejny numer Gazetki Parafialnej -„Królowa Aniołów”.
10.Do wieczności do Domu Ojca odeszła śp. Janina Czaja. Wieczny odpoczynek...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 11 / 18. 03. 2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Z darem
ewangelicznego słowa.
5 Niedziela Wielkiego
Postu
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię,
nie obumrze, zostanie samo jedno,
ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto
nienawidzi swego życia na tym świecie,
zachowa je na życie wieczne”…
z Ewangelii według św. Jana (J 12, 20– 33)
Jaki jestem? Jak widzę siebie. Próba odpowiedzi na takie pytania może i załamać.
Zwłaszcza gdy człowiek zrozumie, czym jest grzeszność. By zrozumieć grzeszność
potrzeba poznawać Miłość Bożą. W czasie Liturgii Mszy Świętej mówimy chyba
ze zrozumieniem, że grzeszymy myślą, mową, uczynkiem, i zaniedbaniem dodając
słowa; moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Bóg zawsze może znaleźć
powód, żeby powiedzieć: „mogłeś się bardziej postarać”. Tyle, że Bóg taki nie jest.
Możemy przeczytać w Ewangelii: „Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby
świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego,
nie podlega potępieniu (św. Jan) )”. Moje zmagania z codziennością oceni nie
złośliwy i drobiazgowy urzędnik, ale Bóg, któremu zależy na człowieku. Nie po to
posłał swojego Syna na świat, by wpędzić nas w jeszcze głębsze poczucie winy,
ale by nas zbawić. Jeśli wierzę w Syna Bożego, wszystko będzie dobrze. To ulga.
A i w serce moje zstępuje również pokój. Umiera we mnie ziarno aby wydać plon.
Umieram dla lęku, a rodzi się we mnie Bojaźń Boża, ten szczególny dar Ducha
Świętego. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Chrystus ma Mamę... I nie
zawaha się Nią posłużyć.
Bóg uznał w swojej cudownej i Absolutnej
Miłości, że Maryja Matka jest „formą”, która
w wielkiej niegodności i słabości stworzenia
jako jedyna z ludzi może przyjąć w siebie Boga
i dać Mu kształt ludzkiego ciała. On, który jest Stwórcą wszystkiego, stworzył
i Ją – w chwili poczęcia ochraniając od grzechu pierworodnego – aby mogła
zostać Matką Jezusa. Stworzył właśnie Ją – nie ciebie, mnie, którąkolwiek
z innych kobiet. Ona jest pod wszystkimi względami wyjątkowa! I Ona wcale się
tym nie chwali jak my ludzie to często czynimy. Ale czy wyjątkowość, którą nadał
Jej Bóg, nie powinna budzić w sercach, które Go kochają, szczególnej miłości
również do Niej? Warto się nad tym zastanowić i rozważyć także i w tym nowym
już aktualnie kończącym się Wielkim Poście.
Popatrzmy i wyobraźmy sobie, Jezus, jak każde dziecko, kochał swoją Mamę
bezgranicznie. Gdy był chłopcem w rodzinnym Nazarecie wołał : Mamo!
Przez lata nic w tej miłości nie zmalało – przeciwnie, znając Jej Serce i miłość,
powierzył Jej pod krzyżem dzieci Kościoła, który założył. Podzielił się swoją
Mamą z tymi, za których oddał życie. A w godzinie krzyża nie było ich wcale pod
krzyżem dużo. Jezus nie zmusza nas do kochania Jej, ale On wie, że bez Niej nie
damy rady pokonać zła w tym współczesnym i nam świecie. On potrzebował Jej,
by zejść z nieba. My Jej potrzebujemy, aby tam wejść. „Gdy wy odmawiacie
„Zdrowaś Maryjo”, to jakby Ona po raz kolejny unosiła waszego ducha przed
oblicze Ojca, ponieważ Ona kocha was jak nikt inny, zabiera was do góry ze
sobą...” tak zapisał ks. Francesco Bamonte w książce „Maryja i egzorcyzmy.
Warto zastosować świadectwo egzorcysty o niezwykłej mocy Maryi w tej walce
z Szatanem. „Gdyby ludzie wiedzieli, że mają w zasięgu ręki taką broń, siedziałbym
samotny w piekle. Ale wy nie słuchacie papieży, świętych i proroków, ani własnego
serca. Zwyciężam was dzięki waszej głupocie i pysze. Nie boję się was. Ale boję się
Jej Różańca” – to inne z diabelskich wyznań. Jeśli należysz do Chrystusa, to jesteś
wojownikiem. Jesteś skazany na walkę. Ale nie z człowiekiem, tylko ze światem
złych duchów, którymi dowodzi Szatan. Rzeczywiście żaden dobry wojownik nie
wyrusza na wojnę bez broni. Zły atakuje – czy chcesz, czy nie. Masz szansę
odeprzeć atak – ale musisz wiedzieć jak i czym. Zresztą czy wtedy, gdy trwa
wojna, dziecko świadomie odrzuca Matkę, twierdząc, że poradzi sobie samo?
„Strzelam do Szatana” – mawiał św. Maksymilian, gdy odmawiał Różaniec.
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
W jaki sposób winniśmy robić rachunek sumienia.
Spowiedź Wielkopostna już blisko.

Dobrze jest już na kilka dni przed przystąpieniem do sakramentu spowiedzi modlić
się o łaskę poznania swojej grzeszności oraz o żal. Natomiast bezpośrednio przed
spowiedzią zachęca się, by przez chwilę pomodlić się, przypomnieć sobie grzechy,
wyrazić przed Bogiem żal, oraz przyrzec postanowienie poprawy przed Kościołem
w osobie kapłana. Skrucha i żal za grzechy nie jest doświadczeniem uczuciowym
i emocyjnym, ale aktem wiary wzbudzanym przez nas świadomie i dobrowolnie z
powodu odkrywania Miłości Bożej. Do żalu doskonałego wystarczy przekonanie
wewnętrzne, że czynie żal pod wpływem wiary, gdyż grzechami zrywam też i
ponadto osłabiam więź z Panem i wierzącymi, ranię Mistyczne Ciało Chrystusa,
jakim jest Kościół. Żal przed karą piekła nazywamy żalem niedoskonałym, ale - jak
uczy Kościół - wystarcza do odpuszczenia naszych grzechów. Żal doskonały
wyraża się przede wszystkim w wewnętrznym odczuciu bólu, iż naszymi
grzechami ranimy miłość Boga do nas. Jezus na krzyżu wyraża najpełniej ból, jaki
człowiek swoim grzechem zadaje Bogu. Żal doskonały nie jest jedynie owocem
wysiłku człowieka, ale jest także szczególną łaską i darem Boga. Z postawy żalu
rodzi się refleksyjna droga przyjaźni z Kościołem, chęć przyjaźni z łaską życzliwości
i Miłości Bożej.
Skorzystajmy jak najowocniej ze spowiedzi przez Świętami

