Intencje mszalne w tygodniu 25.03 - 31.03.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

16.30

zm. +Lucyna Szydło - intencja od Renaty Możdżan

Wtorek

17.00

zm. +Stanisław Pac - intencja od Tadeusza i Marii Przybyło

Środa

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od rodziny Czapków

Czwartek

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od pracowników kopalni

Piątek

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od Józefa z Machnówki

Sobota

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od rodziny Bogaczów

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Julian i Anna Pachana

Niedziela

15.30

zm. + Lucyna Szydło - intencja od Wandy Czelny.

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.03.2019 r.
1. 3 niedziela Wielkiego Postu. Dziś nabożeństwo Gorzkich Żali, a po nich Msza
Święta o godzinie 15.30. Zachęcam parafian do licznego udziału w znanych nam
wszystkim nabożeństwach wiekopostnych.
2. Pamiętajmy o duchu pokutnym Wielkiego Postu. Nie bądźmy obojętni na
krzyż, miłość Boga i bliźniego. Pamiętajmy o wyrzeczeniach i postanowieniach
wielkopostnych, zdrapce wielkopostnej, o swojej drodze do Jezusa cierpiącego
w Kościele i o Złotej Księdze na Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa.
3. Trwa modlitwa za kandydatów do sakramentu Bierzmowania, ich imiona są
umieszczone w koszyku na Ołtarzu Ukrzyżowania. Zaadoptujmy w swojej wiernej
modlitwie tych, którzy będą w tym roku przyjmować sakrament Bierzmowania.
4. W tygodniu - 25 marca - dzień - Uroczystość Zwiastowania NMP. Jest to dzień
świętości Życia, w tym dniu dokona się w naszej parafii Duchowa Adopcja Dziecka
Poczętego. Msza Święta - uroczysta o godzinie 16.30.
5. 3550,00 to suma ofiar za miesiąc marzec. Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
pamiętają o parafii i kościele.
6. Rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne - w piątek - spotkaniem dla dzieci
szkolnych w szkole i dla wszystkich parafian - wieczorem o 17.00. Szczegółowy
program w Gazetce Parafialnej. W piątek Parafialna Droga Krzyżowa po Wietrznie
- teksty rozważań czytają dla nas sami parafianie, przynieśmy ze sobą świece
i nasze otwarte serce, otwarte na Miłość ukrzyżowaną.
7. Do sprzątania kościoła na sobotę 30.03 proszę rodziny; Marosz i Sajdak.
Dziękuję rodzinom; Erdelii, Woźniak, Biały za ostatnie sprzątnie kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. W czasie Dukielskich Dni będzie obowiązywał zakaz sprzedaży alkoholu i nie
będzie targu w sobotę 13 kwietnia. Pamiętajmy o tym.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 12/ 24. 03. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.
3 Niedziela Wielkiego
Postu.
„Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw;
ja okopię je i obłożę nawozem;
może wyda owoc. A jeśli nie,
w przyszłości możesz je wyciąć”...
z Ewangelii według sw. Łukasza ( Łk 13,1-9).
Święty Antoni Pustelnik odwiedzał w Aleksandrii pewnego szewca. Początkiem
ich znajomości był wewnętrzny głos, jaki kiedyś usłyszał: „jeszcze nie jesteś tak
doskonały jak on, jak ten szewc”. W pobliżu warsztatu szewca przechadzały się
panie lekkich obyczajów. Widząc w oknie ich nogi Antoni zapytał szewca:
A co z nimi? Będą potępione? Niech Bóg broni – odpowiedział szewc - każdego
dnia modlę się, by to raczej mnie potępiono, aniżeli one miałyby utracić łaskę
zbawienia. „Czyż tak bardzo miałoby mi zależeć na śmierci występnego – mówi Pan
Bóg - a nie raczej na tym, by się nawrócił i żył?”... A kto z nas wierzących, jak ów
wspomniany wyżej szewc z Aleksandrii, jest gotów, jest w stanie zaryzykować
własne zbawienie, aby ocalić bliźniego przed wiecznym potępieniem?
Dzisiejsza trzecia niedziela Wielkiego Postu jest takim wielkim zaproszeniem do
pogłębionej wiary. Ta niedziela jest zaproszeniem do porzucenia lęków i obaw
sprawiających, że przegrywamy zanim cokolwiek się zaczęło...
Idź z wiarą w zwycięstwo Boga na pustynię Wielkiego Postu by odnieść ważne
zwycięstwo ... To Jego i twoje zwycięstwo. To nic, że wrócisz poobijany, głodny,
zmęczony, spragniony, brudny, poraniony… ale wrócisz również mocniejszy...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Rekolekcje wielkopostne - 2019 r.
w parafii Wietrzno.
... Nowy czas błogosławionych spotkań
z Kościołem wiary - dla każdego z nas.
„Nie lękajcie się”!...

Piątek - 29.03.2019 r.
9.00 – Film rekolekcyjny w szkole dla klas starszych Szkoły Podstawowej
10.00 – konferencja w szkole dla młodszych dzieci.
11.00 – Msza święta dla wszystkich dzieci w kościele.
12.15 – film dla młodszych dzieci i konkurs plastyczny.
17.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich parafian.
Droga Krzyżowa po Wietrznie.
20.30 – Spotkanie modlitewne i Apel Jasnogórski dla chętnych, ale szczególnie
dla mężczyzn i Ojców.

Sobota - 30.03.2019 r.
18.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
20.30 – Spotkanie modlitewne i Apel Jasnogórski dla chętnych, ale szczególnie
zapraszamy matki i kobiety.

Niedziela - 31.03.2019 r.
8.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
10.30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
15.30 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza święta.
20.30 - Modlitewne spotkanie i Apel Jasnogórski w domach
w gronie rodzinnym.

Poniedziełek - 1.04.2019 r.
9.00 – Konferencja dla dzieci młodszych
10.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich dzieci.
11.00 – konferencja dla klas starszych.
18.00 - Msza Święta i zakończenie Parafialnych Wielkopostnych Rekolekcji.

Rekolekcje wielkopostne z … 2018 roku.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Modlitwa aktem strzelistym Cz. 2

Stwierdzenie, że „dobra modlitwa to krótka modlitwa”, jest oczywiście bardzo pewnym
uproszczeniem, mającym na celu zwrócenie uwagi na to, że mnożenie słów na modlitwie
nie dodaje jej wartości, że krótka, szczera modlitwa otwiera niebo. „Na modlitwie nie
bądźcie gadatliwi jak poganie” - czytamy w Ewangelii według Mateusza. „Oni myślą, że
przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani". (Mt 6,1). Nie często i nie długo, lecz
„zawsze powinniście się modlić i nie ustawać” (Łk 18, 1) - mówi Jezus. „Zawsze” oznacza
wszędzie oraz o każdej porze. Nieustannie świadomi wielkiej Bożej obecności i dobroci
powinniśmy wznosić ku Niemu myśli, w dobrej i złej sytuacji.
Słowa wypływające spontanicznie z naszego serca najpełniej odzwierciedlają moc naszej
wiary. Każde wydarzenie może być okazją, by wielbić Boga, by oddawać Mu cześć. Jeszcze
do niedawna dialogowane wezwanie „niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” było na
ustach każdego chrześcijanina spotykającego osobę wierzącą. A dziś to pozdrowienie
uciekło niestety lub zmieniło w chrześcijańskie „cześć” czy na szczęście jeszcze w miarę
poprawne „szczęść Boże” - życzące powodzenia, wszystkiego najlepszego, niech Bóg da
ci cudowne szczęście.
Krótkim aktem modlitewnym jest także znak krzyża, o ile nie staje się magicznym gestem
mającym ustrzec nas przed nieszczęśliwym wypadkiem lub zapewnić sukces. W imię
Świętej Trójcy rozpoczynamy coś i kończymy, a jednocześnie przywołując ofiarę Chrystusa
na Krzyżu oddajemy się w ręce Boga na dobre i na złe. Nie jest to znak mający zaczarować
rzeczywistość i oddalić od nas trudne sytuacje lecz wyraz wiary i ufności w nieskończoną
miłość Boga do każdego człowieka. (cdn.)

