Intencje mszalne w tygodniu 21.10 - 27.10.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 26)

Wtorek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 27)

Środa

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 28)

Czwartek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 29)

Piątek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 30)

Sobota

17.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. + Julia i Tadeusz Czaja

Niedziela

10.30

zm. + Zofia Szydło - 20 rocznica śmierci

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 20.10.2019 r.
1. Dziś 29 Niedziela zwykła. Jest to trzecia niedziela miesiąca października. Bóg
zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętają i wspierają parafie i kościół.
2. Dziś również Niedziela liczenia wiernych w Kościołach.
3. Rozpoczynamy dziś Niedzielą misyjną w nadzwyczajnym miesiącu misyjnym
Tydzień Misyjny. Pamiętajmy o misjach w Kościele i sami odkrywajmy obowiązek
misyjnego życia chrześcijańskiego.
4. Różańcowe Nabożeństwa w tygodniu poprowadzą Rodziny z naszej parafii;
zapraszam zatem Rodziny; w poniedziałek - rodziny z Bani, we wtorek- Rejon
koło Szkoły, Środa - Wola - Lewa cześć, Czwartek - Wola - prawa strona drogi,
Piątek - dolna droga od rodziny Kucharskich do P. Sajdaków, Sobota druga cześć
dolnej drogi - od P. Sajdaków do P. Antoniewicz, Niedziela - Rejon 2 zakrętów.
5. 595,55 złp. to suma waszych ofiar - w Dniu Papieskim - na fundacje Dzieła
Stypendystów. Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy pamiętali o tym znaku czyli
o Żywym pomniku Papieża Polaka.
6. Za tydzień - w sobotę - zmiana czasu – nie zapomnijmy.
7. Na ołtarzach wyłożone są kartki wypominkowe. Modlitwę wypominkową
w listopadzie poprowadzę w każdy dzień tygodnia z wyjątkiem niedziel.
Kartki z wybranym dniem tygodnia zaznaczmy przy składaniu wypominków.
8. Pamiętajmy o uporządkowaniu cmentarza przed Świętami Listopadowymi.
9. Do sprzątania kościoła-na sobotę -26.10.proszę rodziny; Czelniak, Białogłowicz,
Knap. Dziękuję rodzinom; Korab, Malinowski - Porcek, Rymek, Śliwiński,
Jastrzębski za ostatnie sprzątnie kościoła, zagrabienie liści na terenie kościelnym i
za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
Proszę o wpłaty na „Rycerza Niepokalanej” na nowy 2020 r. - u P. Piotra.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

29 Niedziela zwykła.
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
„Najdroższy:
Trwaj w tym, czego się nauczyłeś
i co ci zawierzono, bo wiesz, od kogo się
nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych
znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć
mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę
w Chrystusie Jezusie”...
z drugiego listu św. Pawła Apostoła do
Tymoteusza (2 Tm 3,14-4,2)
Jeśli pragniesz odnowienia zatrzymaj się,
popatrz, rozważ w sercu, uwierz. Nie jest to takie trudne, choć wydaje się trudne.
Bóg udziela swoich łask nieustannie. Można uznać je jednak za coś zwykłego,
wręcz należnego i przestać je zauważać. Można tak zachłysnąć się życiem, które
otrzymałem, że zapomina się o Jego Dawcy. Niedziela to czas świętowania, czas
odkrywania Boga -Dawcy darów– to czas radości, gościny, wzajemnych spotkań.
Ale przede wszystkim to dzień, w którym najważniejsze jest Boże Słowo. Z niego
płynie radość i pokój. Na samopoczucie człowieka wpływ mają różne sprawy. Pan
Bóg nie chce, byśmy o Nim zapominali. Nie zaprasza człowieka do pustej, płytkiej
kabaretowej wesołkowatości. Bóg daje na ten czas swoje słowo – słowo, które
ma moc stwarzania. I to Jego słowo stwarza w sercu radość - bez względu na
okoliczności, w jakich się znajdujemy. Ta radość gości w pełnym pokoju sercu,
które wie, że wszystko jest w Bożych rękach i Boża Opatrzność nad wszystkim
czuwa. Dlatego mogę sobie i ja „pozwolić” na radość i na cud – ON JEST BLISKO.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż
mieć…
Dobre i złe milczenie.
Cz. 3.
Rozważamy - w trzeciej części - o dobrym
i o złym milczeniu. I warto się przyjrzeć
jeszcze jednej wskazówce przy tym jakże
ważnym rozeznawaniu;
Nigdy nie krytykuj w sercu kogoś, kogo
nie kochasz, gdy go krytykujesz ...
W rozdziale 12 drugiej Księgi Samuela
znajdujemy najpiękniejszą chyba instrukcję
upominania grzeszników.
Król Dawid zgrzeszył. Jak upomnieć króla?
Jak mu powiedzieć, że robi źle.
Wszak upomnieć króla, to … stracić swoje
życie.
Instrukcja działania w takiej jakże trudnej
sytuacji jest cudowna. Bóg wysyła do króla Dawida proroka Natana. I zaczyna się
niezwykła historia upominania, decydowania, wyboru, rozwiązania sprawy.
Szanowany tak bardzo przez króla Dawida prorok Natan opowiada mu historię
o haniebnym czynie pewnego człowieka. Gdy król Dawid, głęboko poruszony tak
ewidentną niesprawiedliwością, burzy się przeciwko okrutnemu mordercy, słyszy
słowa Natana: „Ty jesteś tym człowiekiem!” (Por. 2 Sm 12,1-7).
Dawid przepełniony żalem, skruchą , łzami, poszcząc i leżąc na ziemi, modli się
psalmem 51;
Zmiłuj się nade mną Boże, w swojej łaskawości (…)
Uznaję bowiem moją nieprawość,
A grzech mój jest zawsze przede mną… (Ps 51,3a. 5).
Prorok Natan był najwierniejszym przyjacielem króla Dawida i bardzo go kochał.
Dlatego jego upominanie ma charakter uniwersalny, i dla wielu pokoleń ludzkich
jest wskazówką jak dotrzeć do serc ludzkich, jak te serca formować, jak również
kształtować. Pochylając się nad Pismem Świętym zadałem sobie i ja sam jedno
pytanie: Czy mam milczeć wobec zła i niesprawiedliwości, gdy nie potrafię kochać
grzesznika i mówić jak Natan, albo tak jak rektor z Seminarium ? Nie jest to dla
mnie pytanie retoryczne i liczę na to, że dla czytelnika też nie będzie.
Mówić czy milczeć ?
A może opowiedzieć jeszcze jedną historię o Aniołach, którzy zdawali Bogu
sprawę z rekolekcji w Wietrznie?
Rozważcie w sercu… wszak i wy również jesteście Kościołem.
(Cdn).

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

...
Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Nie rozstawajmy się Różańcem. Cz. 1.

Są różne – z pereł, niczym łzy Najświętszej Panienki, są koralowe, są bursztynowe
i z kamienia łupanego zrobione przez zesłańców na Syberii, i z medjugorskiej
skały, są z koralu i rubinowe jak krople Krwi Chrystusowej. Są również bardzo
proste
i skromne – paciorki drewniane, pozbierane na sznurek,
wykonywane często
rękami zakonników . Zachowały się w niektórych
miejscach różańce z chleba lub inne wykonane przez więźniów w niemieckich
obozach zagłady, jak np. ten w Oświęcimiu, dzisiaj znajdujący się w skarbcu.
Niezwykłą pamiątką jest różaniec podarowany przez św. Maksymiliana jednemu
z więźniów, który dzięki modlitwie różańcowej uratował swoje życie i przetrwał
piekło obozu koncentracyjnego.
Różaniec dawały matki dzieciom na daleką
drogę, czasem na nową drogę życia czy wyruszającym do wojska. Pewien
człowiek opowiadał, że ten różaniec, który dała mu matka, gdy szedł do wojska,
tak przemienił jego wewnętrzne życie, że od
tamtej chwili w jego życiu nie
było dnia bez modlitwy różańcowej. Jako ojciec
prowadzi każdego dnia
modlitwę w domu rodzinnym i ten zwyczaj przekazuje swoim dzieciom i wnukom.
Uznał, że różaniec to najcenniejszy prezent, jaki mógł otrzymać. Wielu z nas
zachowuje i ceni sobie „papieski różaniec”, pamiątkę od św. Jana Pawła II. Św.
Jan Paweł II mówił: „aby przez modlitwę różańcową
kontemplować
oblicze Jezusa poprzez oczy i serce Maryi”. Mówiony głośno
i szeptany
przez setki ludzi. W portugalskiej Fatimie Matka Boża ujawniła trójce dzieci swe
imię: „Matka Boża Różańcowa”. Kiedy się ukazywała, prosiła, by modlić się na
różańcu. Zapewniała, że tylko modlitwa różańcowa może uratować świat przed
katastrofą.

