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Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie -

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
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. niedziela zwykła. Dzisiejsza niedziela to niedziela misyjna. Rozpoczyna ona
Tydzień Misyjny w Kościele, który ma na celu uwrażliwiać sumienia wiernych na
działalność misyjną Kościoła. Misje to ewangelizacja całego świata.
. Modlitwa Różańcowa jest darem, ale rozpoczyna się ona od Mszy Świętej.
A Różaniec poprowadzą; w poniedziałek - klasa IV Szkoły Podstawowej, we
wtorek - klasa V, w środę - klasa VI, w czwartek klasa VII, w piątek - II Gimnazjum,
w sobotę - klasa III Gimnazjum, w niedziele wierni na kościele.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Ofiary z trzeciej niedzieli miesiąca to suma
, złp. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom, a zwłaszcza tym, którzy systematycznie wpłacają na Kościół.
Informuje wszystkich parafian, że ok. o rodzin - przez te lata jak jestem z Wami
w Wietrznie - jeszcze nie uczestniczy w ofiarności na nasz parafii i kościoła.
. Wycinka lipy i konarów oraz poobcinanie świerków - to cena tys. złotych.
Dziękuje tym, którzy odpowiedzieli na prośbę i w sobotę przyszli do posprzątania
terenu po wycince drzewa i konarów. Bóg zapłać za ten trud i wysiłek.
. Wypominkowe kartki na bocznym ołtarzu. Zaznaczamy jeden dzień tygodnia
do wyczytywania wypominek. Można je składać na tace w niedziele lub do mnie.
. Pamiętajmy o uporządkowaniu naszego parafialnego cmentarza przed
Uroczystością Wszystkich Świętych i listopadowymi Świętami.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Wilk, Szeliga, Bujek;
bardzo dziękuję rodzinom; Czaja, Dubis, Nawrocki, Długosz, Nawratowicz, Dubis,
Janeski, Jaracz za kwiaty i za ostatnie sprzątnie kościoła i terenu wokół kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach.
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii.
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8

Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela
zwykła
„Powiedz nam więc, jak ci się
zdaje? Czy wolno płacić
podatek cezarowi, czy nie?
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu wystawiacie Mnie na próbę,
obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!” Przynieśli Mu denara. On ich zapytał:
„Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: „Cezara”. Wówczas rzekł do nich:
„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”...
z Ewangelii według św. Mateusza Mt , 5 Współczesny Świat miewa swoich przeróżnych idoli, takich, z którymi spotkanie
traktuje się jako niebywały zaszczyt. A uściśniętej przez nich ręki najchętniej by się
do końca życia nie myło. A Jezus? Niewierzącym, których wielu jednak na świecie,
jest obojętny jak zeszłoroczny śnieg. Również ludziom wierzącym bywa czasem
obojętny. A mimo to Jezus zaprasza nas na co niedzielną Mszę Świętą ? Jest też
wystawiony w Najświętszym Sakramencie? Czeka na nas, czeka również na chwilę
spotkania na modlitwie; „Nie mam dziś nastroju”, „nie mam potrzeby”… czasem
odpowiadamy. A przecież mamy szczęście, że możemy się z Jezusem spotykać.
Czasem może się nie chcieć. Tak jak i w relacjach z ludźmi. Ale można się przemóc
i pokonać marazm i nudę. Skoro wiemy kim On jest, jaki dla nas jest, to czy to takie
straszne?. Warto spotkać się z Nim choćby i po to, żeby Mu powiedzieć, że dziś tak
bardzo się nie chciało. Żeby wiedział to od nas. Kto kocha zawsze potrafi oddać
Bogu to, co należy do Boga. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Co to jest post eucharystyczny?

W czasach, w których przyszło nam żyć,
przeżywanie Eucharystii jako tajemnicy
zbawienia, dokonującej się tu i teraz, coraz częściej staje się tylko zewnętrzną
praktyką, pozbawioną duchowego i wewnętrznego przygotowania.
Dlaczego tak się dzieje? Czy jest to tylko wpływ otaczającego nas świata, który
za cel stawia sobie tylko wygodne życie, pozbawione jakiegokolwiek wysiłku?
Można ulec tym pokusom, tej iluzji, jednak czy na tym polega dojrzałe
przeżywanie swojej wiary? Dobrze przeżyta Eucharystia, może dać człowiekowi
prawdziwe szczęście, o które tak trudno, we współczesnym świecie.
To w Komunii św. najpełniej można doświadczyć przeogromnej Miłości Jezusa,
który staje się dla nas wierzących prawdziwym pokarmem na drodze wiary.
Jednym z licznych sposobów przygotowania się do Mszy Świętej, jest post
eucharystyczny. Początków tej praktyki należy szukać w pierwszych wiekach
chrześcijaństwa. Początkowo praktyki postu były zupełnie inne.
Papież Pius XII pozwolił wiernym na spożywanie wody, w czasie bezpośredniego
przygotowania do Eucharystii, a po kilku latach skrócił obowiązujący czas postu
do trzech godzin. Kolejne zmiany w omawianej praktyce, przynoszą nam już
czasy po II Soborze Watykańskim. Papież Paweł VI skraca ten czas do jednej
godziny. Ważną informację w tej dziedzinie, przynosi nam instrukcja: Immensae
caritatis z
r., która dla osób chorych przebywających w szpitalach lub
w domach oraz dla osób starszych niemogących opuszczać domu, a także dla
osób, które im posługują, skraca czas postu do piętnastu minut.
Wydany z kolei w
roku, nowy Kodeks Prawa Kanonicznego nie wspomina
już o kwadransie, lecz ogólnie stwierdza, że wyżej wymienione osoby „mogą
przyjąć Najświętszą Eucharystię, chociażby coś spożyli w ciągu godziny
poprzedzającej” kan.
§ .
W normalnych warunkach, post obowiązuje wszystkich, którzy pragną przystąpić
do Komunii Świętej, natomiast czas zachowania godziny postu, liczy się do
chwili przyjęcia Ciała i Krwi Pańskiej, a nie do rozpoczęcia Mszy św. Konferencja
Episkopatu Polski w swoich wskazaniach do Ogólnego Wprowadzenia do Mszału
Rzymskiego ukazuje doniosłą rolę przygotowania do Eucharystii. W punkcie
trzecim czytamy: „Wszyscy udający się na sprawowanie Eucharystii powinni się do
niej przygotować przez post i modlitwę, przez pojednanie z Bogiem i braćmi, a także
przez rozważanie słowa Bożego i przygotowanie daru ofiarnego”. Tak rozumiany
i praktykowany post eucharystyczny, daje nam szczególną okazją do owocnego
przygotowania się na przyjście Chrystusa do naszych serc. Przychodząc na
Msze Świętą - Eucharystię, każdy z nas przynosi w tym właśnie poście swoje
radości i smutki, pragnienia i nadzieje, które chce złożyć Bogu, jako miłą dla
Niego ofiarę. cdn.

Kontemplacja - czyli Różaniec z Miłością.

obietnic dla tych, którzy będą odmawiać różaniec. Poznajcie je!
. Ktokolwiek będzie mi służył przez odmawianie różańca świętego otrzyma
wyjątkowe łaski. . Obiecuję moją specjalną obronę i największe łaski wszystkim
tym, którzy będą odmawiać różaniec. . Różaniec stanie się bronią przeciw piekłu,
zniszczy, pomniejszy grzechy. . Spowoduje on, że cnoty i dobre dzieła zakwitną;
otrzyma on od Boga obfite przebaczenie dla dusz; podniesie je do pożądania
rzeczy wiecznych. . Dusza, która poleci mi się przez odmawianie różańca, nie
zginie. . Ktokolwiek odmawiać będzie pobożnie różaniec święty, rozważając
równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy gniewu
Bożego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest grzesznikiem, jeśli zaś
sprawiedliwym – wytrwa w łasce i osiągnie życie wieczne. . Ktokolwiek będzie
miał prawdziwe nabożeństwo do różańca – nie umrze bez sakramentów Kościoła.
. Wierni w odmawianiu różańca będą mieli w życiu i przy śmierci światło Boże
i pełnię Jego łaski. . Uwolnię z czyśćca tych, którzy mieli nabożeństwo
do różańca świętego. . Wierne dzieci różańca zasłużą na wysoki stopień chwały
w niebie. . Otrzymacie wszystko, o co prosicie przez odmawianie różańca.
. Wszystkich, którzy rozpowszechniają różaniec, będę wspomagała w ich
potrzebach. . Otrzymałam od mojego Boskiego Syna obietnicę, że wszyscy
obrońcy różańca będą mieli za wstawienników w czasie życia i w godzinę śmierci.
.
Wszyscy, którzy odmawiają Różaniec, są moimi synami i braćmi
mojego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa. . Nabożeństwo do mojego różańca
jest wielkim znakiem
przeznaczenia do nieba.

