Intencje mszalne w tygodniu 21.12 - 27.12. 2015
Dzień

żodzina

Poniedziałek

7.30

zm. + Stanisław Szopa

Wtorek

7.30

zm. + Stanisław Szopa

roda

7.30

zm. + Michał, Balbina, Karol, Karolina Kozubal ,
Helena , Tadeusz, Jadwiga, Jan Artabuz

Czwartek

Intencja Mszy więtej

7.30

Piątek

24. 00

Piątek

8.00

Piątek

11. 00

Sobota

8.00

Sobota

11. 00

Pasterka - za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski - Wietrzno.

zm. + Stanisława i Tadeusz Szczepanik; Helena i Jan Kamińscy
zm. + Julian Pachana
zm. + Janina Turek, Matylda i Wojciech Zborowscy
zm.+ ks. Hieronim Longawa
zm. + Marianna i Józef Antoniewicz; Józefa i Andrzej Kozubal

Niedziela

8.00

Niedziela

11. 00

zm.+ Aleksander Ziemba

Niedziela

15. 30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 20.12.2015 r.
1. Dzi czwarta niedziela Adwentu. Dzi zapalamy czwartą wiecę w adwentowym
wieńcu. To znak naszej codziennej i wiernej modlitwy. Wykorzystajmy adwentowy
czas, aby obudzić w sercu wielką tęsknotę za Bożym Narodzeniem.
2. W tygodniu - ze względu na spowiedzi adwentowe - Msze więte - Roraty - rano
o godzinie 7.30. - również i w Wigilię Bożego Narodzenia Msza więta rano.
3. 23 grudnia rocznica więceń biskupich x. bpa Adama Szala. Polecamy jego osobę
Bożej łasce, i czekamy na Jego osobę - przez wizytacje parafii - w 2016 roku.
4 . 24 grudnia - Wigilia - dzień oczekiwania na Uroczysto ć Bożego Narodzenia.
Wieczorem zasiadamy jak zawsze - w gronie rodzinnym - tradycyjnie do Wigilijnej
Wieczerzy. Rozpocznijmy ją z Bogiemś modlitwą, lekturą fragmentu Pisma więtego
o Bożym Narodzeniu, piewajmy kolędy i pastorałki. Niech na stole pojawi się puste
nakrycie, wieca Caritas, wykluczmy w tym dniu całkowicie alkohol. Popatrzmy na
siebie z życzliwą miło cią i ze zrozumieniem, przebaczmy sobie urazy i gniew.
Niech ten wieczór - raz w roku - będzie znakiem jedno ci naszych rodzin i wspólnot.
Na 24.00 do ko cioła na pasterkę zapraszam całą parafię i obecnych w parafii go ci.
5. Boże Narodzenie - Msze więte o 8.00 i o 11.00.
6. więtego Szczepana - w sobotę - drugi dzień wiat. Również w tym dniu Msze
więte o 8.00 i o 11.00.
7. Niedziela więtej Rodziny. Msze więte o 8.00. 11.00 i 15.30.
8. Dziękuję za wiąteczne sprzątanie rodzinomś Frankiewicz, Kopczak, Ziemba Macko , Soliński, Kusiak. Następne sprzątanie ko cioła będzie dopiero 2 stycznia

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć wiarą Bo e Słowo.
… skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach,
poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś,
któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”...
...z Ewangelii sw. Łukasza.
Tajemnice chrze cijańskiej wiaryś zwiastowanie NMP, nawiedzenie w. Elżbiety,
narodzenie Jezusa warto rozważać i kontemplować. Warto się w nich odszukać
z sercem pełnym wiary, zwłaszcza gdy wokół w wiecie mediów trwa walka i zamęt.
Kłamstwa nieprzyjaciela - jakkolwiek je opiszemy czy może nazwiemy - słyszymy na
co dzień, i na co dzień do wiadczamy ich niszczącego działania. 4 niedziela Adwentu
uobecnia nam rzeczywi cie cudowną prawdę, ukazuje kto jest zwycięzcą w drodze
kształtowania wiary i utrwalania życzliwej miło ci. Mamy Maryję, Matkę. A Ona

Na drogach wiary i modlitwy.
Kontemplacja.

Słowo „kontemplacja” wywodzi się z języka łacińskiego
i oznacza bardzo uważne przyglądanie się, oglądanie...
Słowo to jest też używane do okre lenia chrze cijańskiej
modlitwy. Kontemplować oznacza rozumieć pewien rodzaj
modlitwy, podczas której modląca się osoba spogląda
z miło cią na Boga i na Boże tajemnice. Kontemplacja jest
czym ważniejszym, niż tylko samo działanie ludzkie. Jest
ona pełnym miło ci i tęsknoty zasłuchaniem się w Boga
i w Jego udzielającą się ku nam ludziom Miło ć. Modlitwa
kontemplacyjna jest wyrazem tej najgłębszej tęsknoty
sumienia - serca za Bożą Obecno cią i Łaską, a zarazem
jest to modlitwa, w której niczego nie chcemy mieć, ani nie
chcemy dostać od Boga, ale chcemy w Nim - w Bogu - po
prostu „odpoczywać”. Tak, modlitwa kontemplacyjna jest
równocze nie dla nas wierzących adoracją, cudem,
dziękczynieniem, uwielbieniem, odpoczynkiem. Do tej
modlitwy trzeba dojrzewać. Kontemplacja jest słuchaniem
Słowa Bożego, jest formą spotkania, w której akcent słowa
i dialogu pada na miłosne obserwowanie Pana Boga.
Bardzo istotne dla tej modlitwy jest słuchanie serca,
słuchanie Bożej ciszy, ciszy Boga. (cdn.)

ycie duchowe. Dary Ducha więtego. Cze ć I.
Największą przeszkodą w życiu duchowym, w życiu z wiary, jest jak wiemy i jak
rozumiemy grzech ciężki, grzech miertelny. Z codziennej wiernej modlitwy, z życia
sakramentalnego i z do wiadczenia misterium w Ko ciele rodzi się w wierzących
zerwanie z grzechem i stałe powroty do daru łaski u wiecającej. Aby lepiej odkryć
działanie Ducha więtego i łaskę u wiecającą w sercu potrzeba ciszy i wysiłku,
potrzeba zrozumienia czym jest Boża Obecno ć. Jak spuentować, jak podsumować
te rozważania, jak przybliżyć je prostym językiem ?. Może w tym miejscu posłużę
się wypisami z lektury prasy chrze cijańskiej. Oto fragment rekolekcji ks. biskupa
krakowskiego Grzegorza RysiaŚ „Duch więty jest jak woda. A podstawową cechą
wody (tak twierdzi św. Franciszek) jest - obok jej niezwykłej użyteczno ci - pokoraś
„Pochwalony bądź, Panie mój, przez siostrę wodę, która jest bardzo pożyteczna i
pokorna, i cenna, i czysta” (Pieśń słoneczna). Otóż tak wła nieŚ pijemy kawę,
herbatę lub kompotś jemy rosół, barszcz czerwony z uszkami lub bigos. Wszystko to
nie zaistnieje bez wody, ale uwagę naszą przykuwa jedynie np. wyjątkowy gatunek
kawy, lub smak ulubionych owoców. Rolę wody odkrywamy dopiero, gdy jej
zabraknieŚ w kranie, w studni, w źródle. Czy nie tak samo jest w naszym życiu
duchowym? Jakże łatwo przychodzi nam samym sobie przypisać zasługę w
„wypracowaniu” takiej czy innej cnotyś jakże teoretycznym słowem i odległym
wydaje się nam wtedy „łaska”. Jakiego dna musimy nieraz sięgnąć w życiu, aby
odkryć źródło siły w prostych znakach sakramentalnych? MówimyŚ „modliłem się”,

6.12.2015 - w. Mikołaj w parafii Wietrzno...

