Intencje mszalne w tygodniu 20.05 - 26.05.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Zofia Biały - intencja od syna Roberta z żoną

Wtorek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

18.00

zm. +Jan Białogłowicz - 2 rocznica śmierci

Czwartek

18.00

zm. +Helena Szydło - Intencja od córki Jadwigi z rodziną

Piątek

18.00

zm. + Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. +Helena i Władysław Turek

Niedziela

8.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

10.30

Zm. Zofia, Apolonia, Jakub Jastrzębscy

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 19.05.2019 r.
1. 5 Niedziela wielkanocna.
2. Codziennie w miesiącu maju Nabożeństwa Majowe ku czci Najświętszej Maryi
Panny. Modlitwa do Maryi i naśladowanie Matki Bożej to jakże bezcenny znak
w religijności, zachowajmy go i przekażmy następnemu pokoleniu.
3. Dziś miał odbyć się turniej ministrancki w piłce nożnej dla naszych kandydatów,
ministrantów i scholii o godzinie 17.00, taka „mała Liga Mistrzów”, ale ze względu
na mokre boisko - podeszczowe - został on przeniesiony na 2 czerwca o również
o godzinie 17.00. Pamiętajmy i zechciejmy zrozumieć ...
4. Dziękuje ofiarodawcom - za ofiary - na parafie i Kościół - dziękuje tym, którzy
pamiętają o 3 Niedzieli miesiąca i systematycznie wspierają Kościół i parafię.
5. W sobotę - 25.05. - w naszej parafii - o godzinie 13.30 rozpocznie się dzień
wspólnoty Ruchu Światło - Życie, i Oazy Rodzin rejonu rymanowskiego, w tym
dniu Msza Święta dla nas i uczestników o godzinie 17.00. Nie zapomnijmy.
6. Za tydzień - w niedzielę - Dzień Matki - 26 .05. - zapraszam na świętowanie tego
dnia do Kościoła. Przedszkolne dzieci przygotowały mały program artystyczny,
spotkajmy się również przy ognisku aby świętować majowy dzień Matki.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę 18.05. proszę rodziny; Szyszlak, Szpiech Pachana. Dziękuję rodzinom; Marosz, Szyszlak - Ozimina za ostatnie sprzątnie
kościoła i za kwiaty do kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
W minionych dniach - w kwietniu br. - sakrament chrztu świętego otrzymała
Martyna Krystyna Wojtowicz. Rodzicom gratulujemy łaski i daru potomstwa
i cieszymy się z nowej osoby w parafii. Niech wzrasta w łasce u Boga i u ludzi.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 20 / 19. 05. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się ... z Liturgii Słowa.
5 Niedziela wielkanocna.
„Przykazanie nowe daję wam,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem;
żebyście i wy tak się
miłowali wzajemnie.
Po tym wszyscy poznają, że jesteście
uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali”...
z Ewangelii według św. Jana
(J 13, 31-33a. 34-35)
To chyba te najtrudniejsze kajdany do
rozerwania, które mamy w sobie,
a których czasem nie widzimy: moje ludzkie wyobrażenia i oczekiwania wobec
Boga i Kościoła, które uniemożliwiają czasem całkowite przyjęcie tego, co On chce
mi dać swoją łaską. Nawet jeśli jest to dla mnie tak niepojęte i trudne do przyjęcia,
jak dla Żydów było spożywanie Jezusowego Ciała i picie Jego Krwi.
Bardzo łatwo przyjąć nam Pana Boga, który uzdrawia i wskrzesza, czyni cuda,
takiego Boga, który na wszelkie sposoby sprawia, że życie człowieka na ziemi jest
łatwiejsze i spokojniejsze.
Trudniej przyjąć Boga, który każde przebaczać w nieskończoność, błogosławić
tym, którzy złorzeczą, czynić dobrze tym, którzy prześladują, nie odpłacać za zło
miłować nawet nieprzyjaciół, którzy ranią... Trudno zawierzyć Jego obietnicy,
że tylko takie postępowanie, płynące prosto z serca, naprawdę czyni człowieka
szczęśliwym. A jednak tak właśnie potrzeba, by serce było wolne i by potrafiło
w pełni całym sobą kochać, i wiernie trwać tam, gdzie ma się być.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć…
Jak przebaczyć Cz. 2.

Drugi krok w procesie przebaczenia to podjęcie
decyzji o samym przebaczeniu. Jest to decyzja
czasem bardzo trudna, uznaję odpowiedzialność
winowajcy, ale mimo to chcę zrezygnować
z zemsty. Przestaję oczekiwać rekompensaty,
a nawet przeprosin... Ale uwaga! Przebaczenie
nie oznacza bagatelizowania krzywdy i zapomnienia o trudnym doświadczeniu.
Nie zmusza nas też do wejścia z winowajcą w relację przyjaźni.
Przebaczenie to powiedzenie najpierw samemu sobie: zostałem skrzywdzony...
Osoba, która to zrobiła, nie miała do tego prawa. Zraniła mnie, cierpię, to jest
niesprawiedliwe. Odczuwam ból, żal i gniew. Ale ja nie chcę, aby te negatywne
uczucia kierowały całym moim życiem. Rezygnuję z prawa do zemsty, przestaję
czekać na zadośćuczynienie... Zamiast tego chcę odnowić moją miłość do tego
człowieka, ułaskawić go i oddzielić to, co zrobił, od tego, kim jest. Chcę przestać
karmić się urazą i wyzwolić swoje życie spod wpływu tego wydarzenia.
Robię to przede wszystkim dla siebie – nie chcę być niewolnikiem zadanej mi
rany. A potem? Powiedzieć to sobie jeszcze raz. I kolejny, i jeszcze…
Na początku często wbrew narzucającemu się pragnieniu zemsty lub też chęci
poddania się rozpaczy, a potem z coraz większym spokojem.
Przebaczenie to nie jest przełącznik w głowie - nie działa automatycznie - nie,
wymaga czasu i delikatności, pozwolenia sobie na oswojenie się z krzywdą,
przeżycie, a często wypłakanie i wykrzyczenie całego żalu i bólu do Boga.
Bywa jednak, że mimo największych wysiłków woli, pragnienia uwolnienia się
od tej trucizny, proces przebaczenia nie postępuje. W sercu łomocze pragnienie
zemsty lub poczucie krzywdy, a rana zadana przez krzywdziciela nie chce się
w żaden sposób zabliźnić. Po ludzku nie da się zrobić nic więcej.
Na szczęście na psychologii świat się nie kończy! Pozostaje jeszcze Bóg, Jezus –
najlepszy Lekarz. Jego warto zaprosić w modlitwie i w sakramentach Kościoła
do wszystkich etapów życia. Najpierw pokazać warto Jezusowi na modlitwie
swoje emocje, opowiedzieć o zadanej ranie – tak, jak lekarzowi opowiada się
historię choroby. A potem zrobić to, co On sam zrobił na krzyżu – wołać do Ojca aby to On przebaczył naszemu winowajcy ( „Ojcze przebacz im, jemu itd.” …).
Tak modląc się, stopniowo odkryjemy, że siła gniewu słabnie, a w sercu wzrasta
pokój. Nieumiejętność przebaczenia warto przynieść ze sobą do konfesjonału
to taka szczególna przestrzeń dla działania Ducha Świętego, który nie zna słowa
„przypadek beznadziejny”. Sama nasza chęć i gotowość do podjęcia walki
o przebaczenie wystarcza Mu, żeby stopniowo uzdrawiać nasze poranione serca.
Decyzję o przebaczeniu trzeba wielokrotnie ponawiać, przed sobą samym
i Bogiem. Aż w końcu przyjdzie dzień, kiedy odkryjemy, że jesteśmy wolni.
„Trucizna” przestanie na nas działać. Serce zacznie inaczej oddychać, bo będzie
w nim obecny BÓG.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dlaczego tyle wokół nas śmieci ?

„Bałagan zewnętrzny jest odbiciem bałaganu wewnętrznego...
Takie oto proste słowa często powtarzają ojcowie duchowni przy przypomnieć jak
ważny w rozwoju duchowym jest ład, harmonia, łagodność i spokój. Gdy w sercu
ludzkim są obecne Boże dary, można wówczas przemieniać ten nasz świat. Gdy
w sercu jest zamęt, chaos, człowiek sam ulega destrukcji i niszczy świat, również
przez śmieci , przez agresję i nieuporządkowane emocje. (itp.)
Warto refleksyjnie zastanowić się, czym są śmieci, odpady. Są to przedmioty
i substancje, których chcemy się szybko, bez wysiłku pozbyć. I tak zaczynamy
wyrzucać wokół siebie odpady, śmieci (itp.) bez cywilnej odwagi zatroskania
o środowisko, które dał nam Pan Bóg. Co skłania nas ludzi do wyrzucania śmieci śmiecenia w miejscu publicznym - ta podstawowa przyczyna to … grzech.
Większość ludzi ma raczej świadomość, że wyrzucane
odpady stanowią zagrożenie dla całego środowiska.
Edukacja dotycząca ekologii trwa od najmłodszych lat
w szkole, a jednak ... Czasem również młodzi ludzie
przez ukazanie swojej buntowniczości, nam i innym
pozostawiają śmieci – „i tak to sprzątną, nic nam nie
zrobią”... Apel do młodzieży i do wszystkich ! Nie
bądźcie krótkowzroczni – wyrzucenie śmieci nie
spowoduje pokonania buntu, spotęguje tylko efekt
„niechcenia” i lenistwa, zniszczy miejsce gdzie jesteś.
Wyrzućmy śmieci do koszów, w odpowiednie miejsce.
To nic nie kosztuje, a bardzo nam wszystkim pomoże.
Życzliwość nie kosztuje nic, a jej owoce pozbieramy
wszyscy i dostrzeżemy ten inny świat, lepszy świat,
czysty świat, Boży świat...

