Intencje mszalne w tygodniu 25.02 - 3.03.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Stanisław Pac - intencja od syna Mirosława i Marty

Wtorek

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od Moniki i Grzegorza Kolanko

Środa

17.00

zm. +Stanisław Pac - od córki Barbary i jej kolegów i koleżanek

Czwartek

17.00

zm. +Stanisław Pac - od córki Barbary i jej kolegów i koleżanek

Piątek

17.00

zm. +Stanisław Pac - od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. +Lucyna Szydło - od Moniki i Mariusza Szymczakowskich

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Helena i Stanisław Czaja

Niedziela

15.30

zm. + Lucyna Szydło - intencja od córki Joanny z rodziną

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.02.2019 r.
1. Dziś 7 Niedziela Zwykła.
2. Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca marca, pamiętajmy o ciszy modlitwy
adoracji przed Najświętszym Sakramentem w czasie przed raną Mszą Świętą
i sumą. Jest to niedziela adoracyjna i niedziela zmiany tajemnic różańcowych dla
Róż z naszej parafii. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za modlitwę różańcową i za
zaistnienie 8 Róż w Wietrznie.
3.3230.00 złp. to suma ofiar z 3 niedzieli miesiąca lutego. Bóg zapłać, dziękuję
ofiarodawcom, którzy wspierają parafie, pamiętają o kościele i o zaplanowanych
wysiłkach przy nim.
4. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00.
5. Również w tym tygodniu również pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca
marca. Przypominam o sakramencie pokuty, o spowiedzi pierwszopiątkowej
w dni poprzedzające pierwszy piątek. Praktykujmy ten sakrament, korzystajmy
ze spowiedzi, by życie duchowe mogło się w nas rozwijać. Do chorych udam się
w piątek od godziny 8.00. W sobotę - 2.03. - czcimy Serce Niepokalanej Maryi
Matki Bożej - to pierwsza sobota marca.
6. Za tydzień tacą mszalną wspieramy Seminarium Duchowne w Przemyślu.
7. Do sprzątania kościoła na sobotę - 2.03 . - proszę rodziny; Szeliga, Wilk.
Dziękuję rodzinom; Jaracz, Janeski za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty.
Bóg zapłać.
8. Młodzież z naszej parafii zachęcam do udziału w Dukielskim wydarzeniu wiary.
Szczygłowe informacje podam za tydzień, ale już dziś przypominam o zapisach,
które będą znakiem, że chcemy w tych dniach wiary (12-14.04) uczestniczyć.
9.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
stałych prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki
Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 8/ 24. 02. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.
7 Niedziela zwykła.
„Jezus powiedział do swoich uczniów;
„Powiadam wam, którzy słuchacie:
Miłujcie waszych nieprzyjaciół;
dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą;
błogosławcie tym, którzy was przeklinają,
i módlcie się za tych, którzy was oczerniają”...
z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 6,27-38)
Otoczony wielorakimi wytworami umysłu,
techniki, technologii, zdobyczami własnych
rąk i zabezpieczony socjalnymi przywilejami
człowiek XXI wieku może mieć wrażenie,
że Bóg do niczego nie jest mu już potrzebny;
że Bóg nie ma prawa ingerować w jego życie, że Bóg się niepotrzebnie czepia, że
powinien zadowolić się jałmużną, którą mu od czasu do czasu człowiek zostawi.
Ale taka postawa to błąd, to błąd w myśleniu, bo życie bez Boga wcześniej czy
później zamienia najwspanialsze nawet dzieła w ruinę. Kto wierzy, ufa Bogu, ten
wykupuje „najlepszą ubezpieczeniową polisę”. Dziś możemy usłyszeć przedziwne
Jezusowe słowa: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was
nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy
was oczerniają...Czy słowa Jezusa, Boga, mają wpływ na moje widzenie świata, na
styl mojego życia, na moje wartościowanie? Czy ja je stosuje w życiu ? Czy gotów
jestem wziąć udział w Bożym planie przemieniania świata miłością i łaską ?
To zadanie na całe życie, na pielgrzymowanie, na wysiłek zdobywania szczęścia.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
O Różach Różańcowych. Cz. 3.

Zadania Róż Różańcowych...
1. Zasadniczym i podstawowym obowiązkiem każdego należącego do Róży jest
odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca po włączeniu się decyzją do
Parafialnej Księgi Róż Żywego Różańca;
2. Udział (według możliwości) w miesięcznej zmianie tajemnic różańcowych;
3. Częste przystępowanie do Sakramentów świętych, spowiedzi, oraz udział
według swoich możliwości w nabożeństwach maryjnych;
4. Rozszerzanie czci Maryi Niepokalanej Matki przykładem swojego życia i przez
działalnością apostolską - naśladowanie Jej cnót;
5. Odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór świętych;
6. Udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modlitwach
za spokój jego duszy...
Członkowie Róż starają się żyć w swojej codzienności według Ewangelii, która
jest fundamentem i źródłem życia chrześcijańskiego, żyć według nauki Kościoła.
Na początku odmawiania Modlitwy Różańcowej prosimy zawsze o umocnienie
wiary, nadziei i miłości. Dzieje się tak właśnie dlatego, bo będąc w apostolstwie
różańcowym uczymy się wierzyć w istnienie Boga i wierzyć Bogu, ufać Bogu
i Jego dziełu zbawienia, kochać Boga, a w Bogu i dla Boga kochać ludzi i trwać
w Miłości Bożej. Oto nowo powstałe Róże Różańcowe w naszej parafii;
1. Róża św. Józefa; Stanisław Rymek, Marek Ukleja, Grzegorz Rymek, Janeski
Bogusław, Bieniek Jacek, Uliasz Marek, Gazda Michał, Kozak Jerzy, Jacek Szeliga,
Jastrzębski Stefan, Włodyka Stanisław, Jastrzębski Stanisław, Szwast Ferdynand,
Majchrzak Ryszard, Zborowski Jan, Cichy Grzegorz, Czaja Edward, Bogdan
Szpiech, Pytlak Stanisław, Lipka Stanisław.
2. Roża św. Jana Pawła II; Matelowski Józef, Longawa Adam, Gryczka Maciej,
Kłapkowski Paweł, Przystasz Janusz, Szopa Tadeusz, Szopa Michał, Bogacz Jan,
Czelniak Stanisław, Knap Jerzy, Czech Dariusz, Jastrzębski Stanisław, Zygmunt
Nowak, Piotr Sapok, Kamiński Andrzej, Kamiński Tomasz, Kamiński Stanisław,
Staroń Maciej, Andrzej Bek, Dziadowicz Ireneusz.
3. Róża sw. Michała Archanioła; Pęcak Marek, Śliwiński Marek, Mikosz Krzysztof,
Haniebnik Piotr, Ferdynand Kusiak, Bogumił Wiatr, Świstak Kazimierz, Mercik
Stanisław, Paweł Głód, Czaja Kazimierz , Szymon Bieniek, Tomasz Bogacz,
Mackoś Wacław, Ozimina Piotr, Andrzej Marosz, Bossekota Andrzej, Jaracz
Krzysztof, Dubis Mariusz, Roman Krężałek, Śliwiński Stanisław.
4. Roża św. Kingi; Mackoś Krystyna, Bek Janina, Biały Magdalena, Czaja Barbara
Chomentowska Alicja, Głód Joanna, Gryczka Magdalena, Haniebnik Monika,
Jaracz Maria, Jastrzębska Marta, Kłapkowska Małgorzata, Knap Monika, Kolanko
Edyta, Korab Magdalena , Longawa Dorota, Majchrzak Katarzyna, Majchrzak
Magdalena, Pietruszka Jolanta, Rymek Elżbieta, Zborowska Leokadia.
I Róża ministrantów - zelatorem jest Michał Ukleja i Grzegorz Longawa.
Bogu niech będą dzięki za dar tych nowych parafialnych Róż. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy duchy zmarłych są wśród nas? Cz. 3 .

Praktyki spirytystyczne - znane nam może nawet z jakiś filmów - są przez Kościół
uważane za niebezpieczne właśnie ze względu na możliwość działania złego
ducha, który może przecież udawać zmarłych i zniewalać sumienia.
Niewątpliwie są może w świecie i takie osoby, które wierzą, że kontaktują się
z nimi duchowe istoty i słyszą ich głosy. Pojawia się tylko podstawowe pytanie,
kim są te istoty? Szukanie kontaktów - na własną rękę - ze zmarłymi może się
skończyć naprawdę bardzo przykrymi konsekwencjami i niebezpieczeństwami dla
tych którzy idą w tym właśnie kierunku. Kościół nigdy nie negował, że duchy ludzi
zmarłych faktycznie czasami objawiają się ludziom żyjącym. Doświadczało tego
wielu świętych i mistyków (na przykład ojciec Pio, siostra Faustyna Kowalska).
Zdaniem św. Tomasza z Akwinu, Doktora Kościoła, takie *dziwne wizyty* są
jednak możliwe wyłącznie dzięki szczególnemu zezwoleniu Pana Boga.
Nie ma samowoli, że dusze sobie beztrosko wędrują po ziemi i szukają medium,
przez które przemówią, albo że przybywają one z zaświatów na wezwanie ludzi
trzymających ręce na talerzyku przy okrągłym stoliku. Z tamtego świata do tego
można przybyć, ale jedynie wówczas, jeśli paszport „zostanie podpisany”
przez Boga. Dusze zmarłych mogą przenikać do świata żywych, prosząc
o modlitwę (jak to czynią dusze czyśćcowe), ale także po to, aby przestrzegać nas
przed niebezpieczeństwami, a nawet… ratować nam życie.
(cdn.)

