Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm.+ Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Wtorek

17.00

zm. + Józef i Janina Kamińscy

roda

17.00

w intencji Wojciecha - o Boże błogosławieństwo w 18 roku życia

Czwartek

17.00

zm. + Maria Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm. + Zofia Kucharska - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. + Maria Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Edward Sep - intencja od ... Danuty. Heleny i Wiesława

Niedziela

15.30

zm. + Maria Szopa - intencja od sąsiadów

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 23.01-29.01.2017
Ogłoszenia duszpasterskie - 22.01.2017 r.
1. 3 Niedziela zwykła. W naszej wspólnocie parafialnej witamy dzi szczególnie
ks. bpa Stanisława, który przewodniczy naszym modlitwom, udziela sakramentu
Chrztu więtego i wprowadza do Ko cioła relikwie krwi Papieża Polaka. Niech Jego
obecno ć, modlitwa i błogosławieństwo umacnia nas wierzących w drodze wiary
i utrwalania tożsamo ci chrze cijańskiej w nowym 2017 roku.
2. Dzi - 22.01. - w niedzielę jeszcze jedna Msza więta o godzinie 15.00. Nie ma
dzisiaj Mszy więtej - sumy - o 10.30, a wieczorna Msza więta o godzinie 15.00.
3. W czwartek - 26 .01. - dzień adoracji Naj więtszego Sakramentu w Wietrznie z inicjatywy J. E. Ks. Arcybiskupa Adama Szala. Każda parafia w archidiecezji
przemyskiej adoruje jeden dzień Jezusa Eucharystycznego w tym aktualnym roku
duszpasterskim - 26.01.- jest to dzień adoracji w Wietrznie w dekanacie dukielskim.
Rozpoczęcie Msza więtą o godzinie 8.00, a później całodniowa adoracja do godziny
17.00. Zapraszam wszystkich mieszkańców parafii - tak na chwile do adoracji - aby
Jezus nie był sam w ko ciele .
4. W tym tygodniu Msze więte o godzinie 17.00.
5. Trwa Tydzień Modlitw o jedno ć podzielonych chrze cijan, zakończy się on
w rodę - 25 stycznia - więtem nawrócenia w. Pawła Apostoła. Modlimy się
również o jedno ć w naszej parafii.
6. W trzecią niedzielę stycznia złożono na ko ciół i parafie 1830,00 złp. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom. Ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar parafii Wietrzno.
7. Trwa czas ferii zimowych dla dzieci i młodzieży. Nie zapomnijmy wszyscy na
feriach o codziennej modlitwie.
8. Do sprzątania ko cioła -na sobotę 7.01.- proszę rodziny; Szombara i Wójtowicz;
bardzo dziękuję rodzinom; Cichy, Mikosz za ostatnie sprzątnie ko cioła.
9.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer naszej Gazetki Parafialnej „Królowa

Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii
z Sercem.
„Upominam was, bracia, w imię
naszego Pana Jezusa Chrystusa,
aby cie byli zgodni i by nie było
w ród was rozłamów; by cie byli
jednego ducha i jednej my li.
Doniesiono mi bowiem o was,
bracia moi, przez ludzi Chloe, że
zdarzają się między wami spory.
(…)
Nie posłał mnie Chrystus, abym
chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię,
i to nie w mądro ci słowa, by nie
zniweczyć Chrystusowego krzyża”.
...z listu w. Pawła Apostoła

do Koryntian.

Powołanie nie jest spełnianiem marzeń. Powołanie jest decyzją i jest odpowiedzią na
Boże wezwanie. W dodatku powołanie nie zawsze skierowane jest do najlepszych,
najzdolniejszych, najdoskonalszych. Najczę ciej powołanie skierowane jest do
słabych, po to by - jak Jezus - potrafili współczuć słabo ciom bliźnich, by powołani
pamiętali, że wszystko zawdzięczają Bogu i Jego łasce a nie sobie - a wiat uczy, że
wszystko mamy czynić tylko dla siebie.(!)
I nie chodzi tylko o powołanych do kapłaństwa czy zakonu. Jezus wybiera również do
bycia Jego uczniem. To powołanie jest pierwotne i skierowane do nas wszystkich, do
wszystkich wierzących, po to by nikt nie mógł powiedzieć, że został przez Boga

Na drogach modlitwy wiary
i życia duchowego.

Dlaczego Kusiciel boi się modlitwy.
(cdn.)

Tylko w. Łukasz Ewangelista przytacza aż trzy przypowie ci
Jezusa o modlitwie. Dwie mówią o cierpliwo ci i wytrwało ci:
o natrętnym przyjacielu i namolnej wdowie, a jedna o pokorze:
faryzeusz i celnik w wiątyni. w. Paweł Apostoł też zachęca
chrze cijan, i to w najstarszym li cie Nowego Testamentu,
aby modlili się nieustannie (Por. 1 Tes 5, 17).
Ale co to dla nas znaczy modlić się nieustannie ? Co to znaczy
zawsze? Nie wszyscy przecież żyjemy w klasztorze. Tak, nie
wszyscy jeste my mnichami, którzy o wyznaczonych porach
zbierają się na modły. Rodzice mogą słusznie powiedzieć: my
takiego luksusu nie mamy. Trzeba pracować, zarabiać, potem w domu dalej
pracować, wychowywać dzieci. Przecież ciągła modlitwa jest niemożliwa. Jest w
tym sporo racji. I rzeczywisty dylemat.
Jak walczyć o rozumienie tego znaku ?
Istotny jest cel modlitwy. w. Łukasz okre la go następująco: „aby nie ustali”.
W tek cie oryginalnym pojawia się słowo -„egkakeo” - słowo to oznacza nie poddać
się złu, nie stać się złym, nie zniechęcać się, nie zrażać się trudno ciami. Nie chodzi
tylko o to, by my nie porzucili modlitwy, ale by w ogóle w życiu nie przestało nam
się chcieć dobra. Ewangelista wzmacnia tę zachętę greckim słowem „pros to dein”,
które wyraża konieczno ć. By nie ulec złu, konieczne jest, aby się modlić, tak jak
konieczne jest jedzenie i picie, by przeżyć. Modlitwa nie może więc zależeć od
naszej spontanicznej potrzeby, nastroju, itp. lecz jest obowiązkiem, powinno cią
a nade wszystko przywilejem. Właśnie z tych powodów, że modlitwa jest dla nas
dobroczynna i konieczna, podlegamy kuszeniu, by się nie modlić. Wiele zależy
od tego, jak rozumiemy ciągło ć modlitwy. Zdrowy rozsądek nam podpowiada, że
nie chodzi o przesiadywanie na modlitwie 24 godziny na dobę. Zresztą, potwierdza
to przypowie ć o wdowie, która nie zamieszkała w domu sędziego, lecz przychodziła
do niego co pewien czas. Kluczowa w modlitwie jest wytrwało ć, cierpliwo ć i jej
powtarzalno ć. Katechizm uczy, że nasza modlitwa zależy od codziennego życia,
ale też jakość codziennego życia od modlitwy. Nie da się odseparować tych dwóch
rzeczywisto ci od siebie. One się przenikają. Kto chce się rzeczywi cie modlić, musi
poczynić dobre zmiany w codzienno ci jak i w sposobie, miejscu i czasie modlitwy.
„Najpierw obowiązek, potem przyjemno ć” - powtarzamy nieraz, wyrażając, że tego,
co musimy, nie wykonujemy w podskokach. Nasze polskie słowo „obowiązek”
wskazuje na obustronne związanie. Jestem za kogo odpowiedzialny. Jestem co
winien temu drugiemu, bo wcze niej się zobowiązałem, co obiecałem; mąż - żonie.
rodzice - dzieciom; pracownik-pracodawcy, i na odwrót. Czy matka lub ojciec może
sobie postanowić, że tylko dzisiaj będzie kochać, czyli karmić, gotować, pomagać
dziecku rozwiązywać zadania, ale od jutra zrobi sobie tygodniowy urlop?
Długo nie da się wiernie wykonywać swoich powinno ci i obowiązków z musu, je li

Z wiarą szukam.
Czy poznajecie ?!
Boże wskazania na
Nowy Rok - Bilans
parafii.

Warto spojrzeć z głęboką wiarą na
otaczający nas wszystkich wiat,
na otoczenie, na ludzkie zmagania
i przeróżne dokonania.
Warto również u miechnąć się wiernie
do rocznic, jubileuszy, do codziennego misterium i warto jeszcze dotknąć
Bożego cudu i ludzkiej pokory.
Pewne warto ci są stałe i niezmienne, nie można je kupić w sklepie, czy
najlepszym supermarkecie, galerii. To nie możliwe również, aby trud
wychowania oparte o warto ci, i ku warto ciom ustawić na wpływy
rozchody, a jednak wciąż sami często pytamy; Ile to kosztuje ?!
A Bóg ?!
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