Intencje mszalne w tygodniu 22.03 - 28.03.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Danuta Czelniak - od córki Jolanty z mężem

Wtorek

17.00

+Janina Czaja - od syna

Środa

17.00

+Maria i Władysław Zborowscy

Czwartek

17.00

+Danuta Czelniak - od wnuczki Justyny i Moniki

Piątek

17.00

+ Jerzy

Sobota

17.00

+Danuta Czelniak - od Janusza Wójcik z rodziną

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

70 - lecie Teresy Stadnickiej - o potrzebne łaski i opiekę Maryi

Niedziela

15.00

+Jerzy

Ogłoszenia duszpasterskie - 21.03.2021 r.
1. 5 Niedziela Wielkiego Postu - dziś tzw. Czarna Niedziela. Dziś zasłaniamy krzyże,
w naszych kościołach, zasłonięte pozostaną aż do Liturgii Wielkiego Piątku.
Pamiętajmy, że dziś - z powodu obostrzeń - zmiana porządku Mszy Świętych;
będą 4 Msze Święte - dar na rekolekcje; 8.00, 10.00, 12.00, i 15.00.
2. Trwają nasze Rekolekcje Parafialne. Przyjmijmy te dni rekolekcyjne w duchu
wiary i zaufania Bogu, który działa swoją Łaską w Kościele.
3. Jutro - 22 marca - w poniedziałek - będzie udzielany Sakrament Pokuty, od
godziny 16.00 do wieczornej Mszy Świętej o godzinie 18.00. Skorzystajmy ze
spowiedzi rekolekcyjnej, niech łaska Boża uzdrawia nasze sumienia - serca.
4. W czwartek - 25 marca - dzień Świętości Życia - Uroczystość Zwiastowania
NMP. Kościół zachęca do w tym dniu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
5. Za tydzień - 28.03. - Niedziela Palmowa i rozpoczynamy świętowanie Wielkiego
Tygodnia, jest to bezpośredni tydzień przed Paschalnymi Świętami.
6. W sobotę - 27 marca - zmiana czasu. Pamiętajmy...
7. W piątek - 26 marca - Droga Krzyżowa o godzinie 17.00. Nie zapomnijmy...
8. Nie zapomnijmy też o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 26.03. - proszę rodziny; Klecha - Majer,
Stadnicka, Stanisz. Dziękuję rodzinom; Urbanik, Sapok za ostatnie sprzątnie
kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Do wieczności, do Domu Ojca odeszły w tym tygodniu: Irena Gruszczyńska
i Henryka Jaracz. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
12. Dziękuje ks. Łukaszowi Sowie za podjęcie się prowadzenia naszych rekolekcji
wielkopostnych w trudnym czasie epidemii.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 12 / 21. 03. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym sam żyję ...
5 Niedziela Wielkiego Postu
z Liturgii Słowa...
„A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie.
To mówił, oznaczając, jaką śmiercią
miał umrzeć ”...
z Ewangelii według Świetego Jana (J 12, 20-33)
Zazwyczaj jako ludzie bardziej wolimy chyba
przebywać w świetle ... ale nie zawsze...
Są i takie chwile, że uciekamy w ciemność...
Noc zazwyczaj służy odpoczynkowi. Wyjście na
zewnątrz w czasie nocy dla wielu związane jest
z dużym lękiem i obawą. Noc jest też czasem rozmyślań, wewnętrznego dialogu.
Niekiedy jak Nikodem z Ewangelii może powoli idziemy do Jezusowego Światła
właśnie przez noc z obawy przed ludźmi... A Jezus odkrywa nam co tak naprawdę
miłujemy, czym się fascynujemy, gdzie jest nasze serce.
Ale warto też pamiętać, że im więcej złych uczynków w naszym życiu, tym więcej
lęków przed Bożym Światłem. Im więcej lęków, tym bardziej od Bożego Światła
uciekamy... A gdy choć na chwilę to Światło zaświeci w ciemności, gdy choć przez
chwilę usłyszymy zwiastujący orędzie miłości Głos, możliwy jest przełom? Tak !.
Gdy odkryjemy, że to, co nazywamy szczęściem, w rzeczywistości jest odłogiem;
że ratunkiem na nasz śmiech z głosu proroków jest Jego miłosierdzie, a dręcząca
pustka idealnym miejscem, w którym zamieszka bogactwo Jego łaski, to wtedy
noc jak dzień zajaśnieje, a nasze słabości staną się błogosławioną winą. Tak nam
Kościół to znów przypomni w Orędziu Paschalnym Wielkiej Soboty.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Kryzys w modlitwie.
Dlaczego „obumiera”
nasza modlitwa ?

Jednym z bardzo ważnych powodów
obumierania naszej modlitwy jest takie
oto przeświadczenie, że to my sami
pierwsi rozpoczynamy modlitwę.
Czasem tkwi w nas jeszcze niestety
obraz dalekiego, niedostępnego Boga,
a zatem jak się do Niego modlić ? Tymczasem zdanie zapisane w Katechizmie
Kościoła Katolickiego może być dla wielu niezwykłym wstrząsem: „modlitwa jest
darem łaski oraz zdecydowaną odpowiedzią z naszej strony. Zawsze zakłada ona
pewien wysiłek” (KKK 2725). Oznacza to, że modlitwa jest darem Bożej łaski.
Zdolność do modlitwy, zwrócenie uwagi, skierowanie się ku Bogu jest darem.
Pierwszym, który przychodzi, chce wejść w relację z nami, jest Bóg. Pan Bóg jest
darem dla nas. W religii chrześcijańskiej Bóg objawił się jako Ten, który od zawsze
zainteresowany jest człowiekiem i daje siebie. Modlitwa służy przyjęciu darów.
Żeby zrodziło się w nas pragnienie i odpowiedź, musimy rozpoznać ten dar.
Wtedy dopiero możliwa jest moja decyzja. Z niej wypływa wysiłek modlitwy, czyli
dyscyplina, poświęcanie czasu, uwagi. Na podobnej zasadzie dzieje się w życiu
małżeńskim, zakonnym, kapłańskim... Tak, każda droga życia wymaga stałego
wysiłku, podjęcia określonych kroków, a modlitwa służy przyjęciu darów.
Jezus uczy swoich uczniów modlitwy i wskazuje że darem, jaki Ojciec chce dać
proszącym, jest zawsze Duch Święty. To jest sekret modlitwy i życia duchowego.
Jeśli chcemy by nie umarła modlitwa potrzeba nam prosić o Ducha Świetego.
Na ogół wydaje się, że w modlitwie to my, ludzie, gramy pierwsze skrzypce.
A tym czasem jest inaczej. Całe życie pozostaniemy dziećmi, względnie uczniami,
którzy ciągle uczą się modlitwy. Słyszymy wezwania, że powinniśmy się modlić,
więc z niemałą trudnością dwoimy się i troimy, by stało się to możliwe.
Św. Paweł w Liście do Rzymian, opisując nowe życie ochrzczonego, pisze:
„Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić
tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można
wyrazić słowami” (Rz 8,26).
Tak to Duch Święty uzupełnia w nas to, w czym nie dajemy rady z modlitwą.
Jako chrześcijanie włączamy się w modlitwę, która nieustannie płynie w naszym
sercu. Wymawia ją bezsłownie Duch Święty w naszym imieniu. Nie znaczy to,
że nas wyręcza, ale, że „przychodzi nam z pomocą”. W pewnym sensie to nawet
dobrze, że nasza modlitwa jest kulawa. Duch Święty woła w nas wtedy jeszcze
intensywniej. Jak to dobrze wiedzieć, że nie wszystko od nas zależy!
O tym pamiętajmy gdy zamiera modlitwa, gdy przychodzi zniechęcenie i znużenie
zmęczenie, pamiętajmy o Duchu Świętym. Zapali On w nas oliwkę, a my tylko
zatroszczymy się o to, by była w niej dobra oliwa.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Rekolekcje wielkopostne... (c. d.)
Niedziela - 21.03.2021 r.

8.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
10.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
12.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
15.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Święta.
20.45 - Modlitewne spotkanie i Apel Jasnogórski w domach
w gronie rodzinnym.

Poniedziałek - 22.03.2021 r.

9.00 – Konferencja dla dzieci klas młodszych w kościele
(pod opieką rodziców)
11.00 – konferencja dla dzieci klas starszych w Kościele.
16.00 – spowiedź rekolekcyjna
18.00 - Msza Święta i zakończenie Parafialnych Wielkopostnych Rekolekcji.
Rekolekcje to nie tylko konferencje, homilie, kazania, chociaż jest to też bardzo
ważne… Rekolekcje to czas, w którym Bóg do nas chce powiedzieć swoje Słowo
byśmy się nauczyli decyzji małych i wielkich, a zarazem wzięli odpowiedzialność
za siebie wzajemnie… Pamiętajmy o tym, w tych dniach rekolekcji.

