Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

zm. + Emilia i Józef Marosz

Wtorek

.

zm. + Helena Nowak - intencja od córki Lucyny z mężem

Środa

.

zm. + Helena Nowak - intencja od syna Jana z żoną i dziećmi

Czwartek

.

zm. + Helena Nowak - intencja od syna Adama z żoną i dziećmi

Piątek

.

zm. + Helena Nowak - intencja od wnuczki Joanny z mężem

Sobota

.

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

za zmarłych z rodziny Borek i Śliwińskich

Niedziela

.

zm. - Helena Nowak - intencja od Janiny Drożdżak

lecie sakramentu małżeństwa - o Boże łaski i błogosławieństwo

Ogłoszenia duszpasterskie -

. .

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr /

.

.

r. Rok IV .

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8

Z darem
ewangelicznego słowa
r.

. Dziś Niedziela Zwykła. Trwamy w Tygodniu modlitwy o jedność podzielonych
chrześcijan. Polecamy dzieło jedności Kościoła Bogu naszemu Ojcu. Przypominam
ze obecny rok duszpasterski od Adwentu jest pod hasłem; „Jesteśmy napełnieni
Duchem Świętym”.
. Dziękuje wszystkim ofiarodawcom - z racji III niedzieli miesiąca stycznia - Bóg
zapłać tym, którzy pamiętają o naszej parafii i kościele. Bóg zapłać również za
wasze ofiary kolędowe składane na tace w kościele z racji wizyty duszpasterskiej.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Zachęcam wszystkich parafian do codziennej modlitwy za Gimnazjalistów
przed przyjęciem sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Po reformie szkolnej
Sakrament Bierzmowania będzie udzielany na zakończenie klasy VIII. Za rok będą
przygotowywane dwa roczniki, klasa obecna VII i druga Gimnazjum. Uczniom
Gimnazjum przypominam o czynnym uczestnictwie w niedzielnej Mszy Świętej
i w nabożeństwach w parafii; w czwartki do Boga przez wstawiennictwo Jana
Pawła II, w piątek do Bożego Miłosierdzia, w sobotę Nowenna Rzymska do NMP.
. Ruszyła procedura przygotowująca nasz Kościół do założenia centralnego
ogrzewania. Ufamy, że za rok będziemy już mieli w kościele przyjemne ciepło.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę- proszę rodziny; Szydło, Pietruszka;
bardzo dziękuję rodzinom; Dembiczak, Dembiczak za ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - nowy numer naszej Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.
. Do wspólnoty Kościoła dołączony został przez sakrament chrztu świętego
Mikołaj Michał Gazda. Gratulujemy rodzicom Michałowi i Marii potomstwa.
. Dziś przedstawiam parafianom rozliczenie przychodów i rozchodów w naszej
parafii za miniony rok
.

Niedziela Zwykła
„Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego,
ujrzał Szymona i brata Szymonowego,
Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro;
byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do
nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię,
że się staniecie rybakami ludzi”...
z Ewangelii według św. Marka Mk , 4–
Biblia, lektury mistyków i świętych, świadectwo ludzi wiary, Katechizm, dobre
książki, tak, oto szukający wiary ludzki intelekt; „Fides quaerens intellectum” to
wiara szukająca zrozumienia. Takiej wiary i my rzeczywiście potrzebujemy, w XXI
wieku choćby i po to, by oprzeć się prądom i modom, by zrozumieć sens znaków,
i odpowiedzieć miłością na agresywne zarzuty. Jakże poruszająca jest gotowość
Apostoła Andrzeja. Usłyszał słowo o Jezusie i poszedł za Nim. Gdy Go rozpoznał,
pierwsze co uczynił, to pociągnął do Jezusa własnego brata. Poruszająca jest
również gotowość Piotra, który poszedł za swoim bratem zostawiając łódź.
Są to ludzie gotowi do drogi. Są to ludzie, którzy nie pozwalają słowu Boga upaść
na ziemię. Rozpoznają Jezusa i idą za nim. Łączą się z Nim. I nam warto stać się
ludźmi - jak oni - gotowymi do drogi tam, gdzie Bóg nas pośle. Trzeba powtórzyć
za prorokiem Samuelem: „Mów Panie, bo sługa Twój słucha”. Nie należymy już do
samych siebie. Za wielką cenę zostaliśmy nabyci. Spotkanie z Jezusem przemienia,
pozwala spojrzeć na życie z innej perspektywy, która nazywa się miłosierdziem.
„Chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza miłosierdzia Boga, ale
jest powołany do tego, by i on czynił miłosierdzie drugim”; jest to nasze zadanie
na ten tydzień. Zaufajmy Bożej łasce w Kościele. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary i życia
duchowego.
Więcej być niż mieć.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Modlitwa gestów i słów jak uspokoić myśli.
Bóg przemawia do człowieka na różne
sposoby - ale najpełniej i najdoskonalej
uczynił to posługując się swoim
boskim słowem. Kiedyś były to słowa proroków, jeszcze „jakby niedoskonałe”.
A potem - słowa Jezusa, Bożego Syna Hbr , - czyli Ewangelia. Człowiek jest
odbiorcą Bożego Słowa i podobnie człowiek uzewnętrznia siebie przez słowa,
wypowiadane w myśli lub na głos. Tak i nasza modlitwa nabiera kształtu przez
spokojne wypowiadanie słów z miłością. I do modlitwy słowa warto dodać
kształt bardziej wyrazisty, wymowny, bogatszy w treść, a jest nim gest. Dlatego
modlitwa słów i gestów jest niezbędnym elementem naszego religijnego życia.
Zaczyna się ona od procesu „wypowiadania słów myślą”, ale nie powinna na tym
się skończyć. Psychika człowieka jest tak przez Boga stworzona, skonstruowana,
że formowanie myśli w wypowiadane - mówione lub zapisane słowa - powoduje
pogłębienie treści, uświadomienie sobie ich pełnego znaczenia. Pozwala to
wreszcie zapamiętać, uporządkować myśli i w ten sposób słowa wracając do nas,
i nas kształtują. W czasie modlitwy owocuje to jej niezwykłym pogłębieniem.
Formowanie treści modlitwy w słowa ma jeszcze inne znaczenie, pozwala to na
wzajemne ubogacanie się modlitwą, i na dzielenie się nią z drugim człowiekiem.
Umożliwia to wreszcie jednoczenie się w modlitwie wielu, nawet tysięcy ludzi.
A właśnie to również z taką modlitwą, jednoczącą „dwóch albo trzech”, Jezus
wiąże swoją obietnicę: „tam ja jestem pośród nich” Mt , n . To zjednoczenie
wielu modlących nabiera nowej głębi, gdy wypowiadane słowa przekształcimy
w pieśń. Śpiew ma moc wiązania ludzi ze sobą, i to w każdej dziedzinie życia.
Dlatego od wieków pieśń jest jednym z ważnych sposobów modlitwy, zwłaszcza
wspólnej. Jezus modlił się „w Duchu i w prawdzie” - całe noce spędzał sam na
modlitwie. Ale modlił się też religijną pieśnią swego ludu, śpiewem psalmów.
Dlatego stały się one i naszą modlitwą. Modlił się też słowem wypowiadanym
w obecności tłumów. A gdy uczniowie prosili Go, by nauczył ich modlitwy,
nauczył ich słownej formuły „Ojcze nasz…” Dlatego najbardziej wewnętrzna
modlitwa chrześcijanina nie powinna pomijać modlitwy słów i gestów. Ale też
z drugiej strony modlitwa słów i gestów mogłaby okazać się pusta i martwa,
gdyby brakło modlitwy serca. „Musimy modlić się całą naszą istotą, by nadać
naszemu błaganiu jak największą moc” - poucza nas tak prosto Katechizm
Kościoła Katolickiego [
], podstawowe źródło wiary chrześcijańskiej. Słowa
aby owocowały muszą być wypełnione Bożą ciszą cdn.

Rocznice sakramentu Małżeństwa.

lat małżeństwa - Sakrament małżeństwa w
roku - zawarli;
.Władysław Grad i Alicja Bek.
. Józef Jaracz i Małgorzata Biały
. Bogdan Kamiński i Maria Rąpała.
. Edward Fruga i Krystyna Szczepanik
lat sakramentu małżeństwa - w
roku - ślubowali Bogu i sobie ;
. Stanisław Lipka i Kazimiera Sanocka
. Zygmunt Nowak i Grażyna Kusiak
. Piotr Jajko i Anna Niemczyk
. Stanisław Czelniak i Danuta Białogłowicz
lat razem - w
roku - zawarli sakrament małżeństwa ;
. Tadeusz Smaga i Lucyna Głowa
. Ireneusz Dziadowicz i Katarzyna Gruszczyńska
. Marian Guzik i Anna Przybylska
. Jan Bogacz i Kazimiera Szydło
. Ireneusz Kijowski i Jolanta Leś
. Jan Frankiewicz i Irena Dziadowicz
lat razem - w
roku ślubowali Bogu i sobie;
. Wojciech Czaja i Barbara Jaracz
. Janusz Albrycht i Jadwiga Szydło
.Marek Uliasz i Beata Malinowska
cdn.

