Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm.+ Jan Longawa - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

.

zm. +Teresa, Michalina, Andrzej, Edward Szwast - od syna

Środa

.

zm. + Jan Longawa - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

.

zm. + Zofia Kucharska - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

.

zm. + Jan Longawa - intencja od uczestników pogrzebu

Śobota

.

zm. + Czelny Jan, Helena i Bronisław

Niedziela

Niedziela

Niedziela

Intencja Mszy Świętej

zm. + Jan Czelny - rocznica śmierci
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.
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KRÓLOWA
ANIOŁÓW

.

lat sakramentu małżeństwa Stanisława i Danuty
za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

.

r.

1. Niedziela Wielkiego Postu. Zastanawiajmy się w modlitwie nad swoimi
drogami Wielkiego Postu. Niech rodzi się w nas pragnienie zycia doskonałego
i pełnego nadziei, wiary i miłosci chrzescijanskiej. Pamiętajmy o wyrzeczeniach,
poscie, ascezie i uczynkach miłosierdzia.
. Dziękuje za ofiary składane na koscioł i parafię z racji niedzieli miesiąca.
Ofiarodawcow zapisuje w Księdze Ofiar Parafii Wietrzno.
. W poniedziałek marca - uroczystosc sw. Jozefa. Pamiętamy w modlitwie
o naszym Ks. Arcybiskupie Jozefie Michaliku - to dzien Jego Imienin.
. W sobotę marca - Uroczystosc Zwiastowania Panskiego. Dzien Świętosci
Zycia. W tym dniu mozliwosc złozenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
Zachęcam do tej modlitwy o zycie i za zycie. Druki adopcyjne są wyłozone pod
chorem przy naszej parafialnej gazetce.
. Akcja Katolicka i Śtowarzyszenie „Wiatr” poprowadzą rozwazania Drogi
Krzyzowej w najblizszy piątek o godzinie . .
. Od piątku
marca do poniedziałku
marca będzie mnie zastępował
w parafii ks. Piotr - w tych dniach będę prowadził rekolekcje w parafii Kobylany.
. Omadlajmy i my sami nasze rekolekcje wielkopostne w swojej codziennej
modlitwie. Program rekolekcji podam za tydzien w parafialnej gazetce.
. Do sprzątania koscioła - na sobotę . .- proszę rodziny; Knap, Nykiel;
bardzo dziękuję rodzinom; Jastrzębski, Rymek, Korzec za ostatnie sprzątnie
koscioła.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorow
w zakrystii. Wyłozony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Krolowa Aniołow”.

Zapowiedzi przedślubne; Piotr Ozimina s. Eugeniusza i Zofii Łątka-parafia
Krolik Polski i Dorota Śzyszlak c. Jozefa i Anny Albrycht - parafia Wietrzno
zapowiedz II.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

/

.

.

r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego
słowa.

Niedziela Wielkiego Postu.
„Mojżesz wołał wtedy do Pana i mówił:
„Co mam uczynić z tym ludem?
Niewiele brakuje, a ukamienują mnie!”.
Z Księgi Wyjścia

, -

Modlitwa Mojzesza z Liturgii Śłowa to szczegolny znak. Jej echo mozna odszukac
i w naszych wspołczesnych czasach. Ktoz z nas poznając i rozwazając czym jest
odpowiedzialnosci za sumienia innych ludzi nie zawoła tak jak Mojzesz. Wszak
nie mozna od razu wszystkim dogodzic. Zawsze znajdzie się ktos inny, kto będzie
uwazał, ze wie lepiej, ze rozumie lepiej, ze zna odpowiedzi na wszystkie pytania.
Historia biblijna przyblizając wzor zycia duchowego pokazuje nam, ze w kazdej
epoce są tacy ludzie, ktorzy szemrają, narzekają lub wzgardzą. Potrzebujemy
wiary i mocy Ducha Świętego aby nie ulec tym zagrozeniom. Bog na modlitewne
wołanie swoich przyjacioł i swiadkow odpowiada cudem swej obecnosci.
Wielki Post uczy zrozumienia działania Boga i Jego Miłosci. Patron roku
sw. Albert Chmielowski napisał; „W myslach o Bogu i o przyszłych rzeczach
znalazłem szczęscie i spokoj, ktorego daremnie szukałem w zyciu.” Niech jego
słowa będą zachętą do szukania Bozego planu na zycie. Pamiętamy, po zerwaniu
owocu - w raju - szatan pierwszych rodzicow zostawił samych sobie.
Nieposłuszenstwo jest zawsze zdaniem się na samotnosc. Kto jest nieposłuszny
ten często doswiadcza samotnosci. Ryzykujący posłuszenstwem tej samotnosci
nie muszą się obawiac; „Ojciec moj umiłuje go i przyjdziemy do niego, i będziemy
w nim przebywac”, tak nas zapewnia Jezus, a przez dialog słowny z Śamarytanką
przypomina, ze tylko On najlepiej nas rozumie, kształtuje i uzdrawia.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

O. Andrzej Piróg – wspomnienie
pośmiertne. Cześć .
W roku
Ojciec Andrzej został przeniesiony do rezydencji sw. Franciszka
Śalezego, gdzie z małymi przerwami pracował gorliwie przez
lata w roznych
parafiach Lusaki i poza Lusaką. Lusaka była jakby bazą a więc: Chilanga, Kaufe,
Śhimabala, Mandevu, Kizito i w koncu przez wiele lat Kazimya, O. Andrzeja był
tu od
. W Chilanga zbudował Ojciec piękny Koscioł Matki Bozej
Wniebowzięcia z głownym obrazem kopią obrazu starowiejskiego . W Kizito
na zachodnich rubiezach Lusaki zbudował piękną dobrze uplanowana halę
parafialną. W Chelston wschod Lusaki gdzie był w latach
- umiejętnie
podszedł do zbierania pieniędzy, nawet od tych ubogich parafian , na budowę
nowego koscioła. Wreszcie parafia Kazimva, jakies km na wschod od granic
Lusaki. Przyszedł tu do pustego pola. W kilka lat zbudował piękny koscioł Matki
Bozej Krolowej Świata, prywatną szkołę podstawową dla masy dzieci,
sam opłacając nauczycieli, oraz klinikę dla chorych oddaną w administrację
Ministerstwu Zdrowia. Załozył tez sprytny system wodny sprowadzając wodę
z niedalekiego zrodła połozonego wyzej od obiektu koscielnego.
Tylko raz w
roku pojechał Ojciec do Polski na wakacje i odwiedziny, poza
tym nigdy nie miał zadnych wakacji. Ciągła spokojna i systematyczna praca, az
do swojego
roku zycia, kazdego dnia jechał autem przez zapchane ulice
miasta do swojej parafii w Kazimva, wracając pod wieczor do sw. Franciszka.
W
przełozeni, widząc, ze ta praca jest juz za cięzka dla niego
zaproponowali mu przejscie do naszej infirmerii, Chula Nursing House, koło
Nowicjatu. Z zalem opuszczenia swojej pracy O. Andrzej zgodził się, przyjął go
bardzo serdecznie do Chula House O. Klaus Cieszynski, ktory własnie zaczynał
urządzenie tego domu. O. Andrzej pirog dołączył do juz przybyłego z Kasisi
Brata Koronia. Klaus zajął się nimi z własciwym sobie poswięceniem, zdobył
sobie ich zaufanie i przywiązanie.
Z czasem wytworzyła się między O. Andrzejem i Klausem pewna duchowa
zazyłosc. W pierwszych latach swego pobytu w Chula House O. Pirog jeszcze
chciał byc pomocny w praktycznych urządzeniach domu, jak rowniez jeszcze
pisał i wydawał małe broszury w języku angielskim i językach lokalnych.
W tych latach przez czytanie O. Andrzej nabrał wielkiego specjalnego
nabozenstwa do szkaplerza Matki Bozej i do Matki Bozej Rozy Mistycznej.
Śprowadził nawet specjalną statuę Matki Bozej , Rosa Mystica, umiescił ją
w kaplicy domu infirmerii i spędzał tam wiele czasu na modlitwie.
Propagował tez nabozenstwo, jak rowniez szkaplerz Matki Bozej.
Napisał tez broszurę o Aniołach, ich naturze i ich posługiwaniu nam ludziom.
cdn.

Czym są dla nas
rekolekcje wielkopostne ?!.
W czasie czterdziestu dni Wielkiego Postu warto zaplanowac czas rekolekcji. Jest
to bowiem czas zastanowienia się nad sobą i swoim zyciem. Warto zatrzymac się
na małą chwilę, wyciszyc i zamyslic, spotkac się sam na sam z Nim i ze sobą.
Rekolekcje to wyjątkowy czas w roku liturgicznym Koscioła. Jest to czas proby,
czas rozwazan i decyzji, roztropnosci i mądrosci, miłosci, nauki zycia według
zasad Ducha Świętego. Czas rekolekcji jest aktem pokutnym w Kosciele znanym
od wiekow – jest aktem modlitwy, wiary i ofiary. Rekolekcje odprawiają wszyscy:
papiez, biskupi, kapłani, zakonnicy i siostry zakonne, małzonkowie, rodzice,
dziadkowie, studenci, uczniowie, osoby chore i niepełnosprawne, osoby samotne
i rozwiedzione… Koscioł przygarnia wszystkie owieczki rozproszone na całym
swiecie. Nie będzie nam łatwo stać się od razu lepszymi po godzinie, lub po
kilku godzinach nauk rekolekcyjnych. W ciągu kilku rekolekcyjnych chwil
nie da się naprawić całego duchowego rozgardiaszu czy chaosu. To jest
praca dana
i zadana na całe życie. W czasie rekolekcji warto zobaczyc
Boga i blizniego, spotkac się z Nimi i pojednac, podzielic się Bozą Miłoscią.
Rekolekcje dodają
duchowych sił, uczą odwagi, otuchy, nadziei, wskazują
aby isc pod krzyz i tam
w chwili refleksji ujrzec Ukrzyzowanego, odkryc,
ze jest trochę inny swiat, inna rzeczywistosc. Tam gdzie jestesmy, tam gdzie
trwamy nieustannie, nie zawsze
o tym pamiętamy. Pod krzyzem Jezusa
dokonuje się uzdrowienie z ran zadanych przez zło. Podczas rekolekcji niech
rozwiąze się wiele zagmatwanych spraw nie tylko z Bogiem, ale i ze
wspołmałzonkiem, z rodzicami, z dziecmi i bliznimi itp. . Nie zmarnujemy tych
dni, ktore zostały nam ofiarowane na uleczenie duszy. Niech na rekolekcjach
dotyka nas wiersz J. Tuwima; „Jeszcze się kiedyś rozsmucę, Jeszcze do Ciebie
powrócę, Chrystusie. Jeszcze tak strasznie zapłaczę, że przez łzy Ciebie zobaczę,
Chrystusie… I z taką wielką żałobą Będę się żalił przed Tobą,
Chrystusie...
Że duch mój przed Tobą klęknie I wtedy serce mi pęknie, Chrystusie”.

