Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm. + Władysław Matelowski - w rocznice śmierci

Poniedziałek

.

zm. + Tomasz Sęp

Wtorek

.

zm. + Anna Pachana

Wtorek

.

zm. + Robert Leń

Środa

.

zm. + Anna Pachana - od uczestników pogrzebu

Czwartek

.

zm. + Anna Pachana - od uczestników pogrzebu

Piątek

.

zm. + Teresa, Michalina, Andrzej, Edward Szwast

Sobota

.

zm. + Anna Pachana - od uczestników pogrzebu

Niedziela

.

zm.+ Rudolf Czelniak, Leonia i Franciszek Czelny

Niedziela

.

za zmarłych rodziny Głowa i Czelny

Niedziela

.

dziękczynna za rok

r.

Intencja Mszy Świętej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

. .

.

.

r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego słowa.
Niedziela Adwentu

i za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie -

/

r.

. Dziś niedziela Adwentu. Zapalamy czwartą adwentowa świecę, to symbol
naszej modlitwy i powierzenia życia Bożej Miłości.
. Dziś Wigilia Świat Bożego Narodzenia. Zachowajmy religijny wymiar tego dnia
i oczekiwania na cud Bożej Miłości. Wieczorem zasiądźmy do wieczerzy Wigilijnej
w gronie rodzinnym. Pamiętajmy o modlitwie, o lekturze Pisma Świętego, oraz
o śpiewaniu kolęd, dodatkowym nakryciu, w tym dniu niech na naszych stolach
nie będzie alkoholu pod żadna postacią. Parafian zapraszam na Pasterkę.
. W środę Msza Święta o godzinie . , od czwartku do soboty o godzinie . .
. Uroczystość Bożego Narodzenia - Msze Święte o godzinie . i o . .
. Święto Sw. Szczepana. Drugi dzień Świąt. Msze Święte o . i o . .
. Ofiary parafian z III niedzieli miesiąca na parafię i kościół - to suma; .
, .
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy wspierają dzieła przy parafii.
. Wizytę duszpasterską rozpocznę . od . od Bani w kierunku na Wole.
. Zakończenie Roku
- nabożeństwo o . w niedziele wraz z Msza Świętą.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . - proszę rodziny; Mackoś i Bek; bardzo
dziękuję rodzinom Szpiech, Pachana Szyszlak; za kwiaty i za ostatnie świąteczne
sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - pod
chorem - 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.

„Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty
zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego
okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte,
które się narodzi, będzie nazwane
Synem Bożym. A oto również krewna
Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie
ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według słowa twego”. z Ewangelii według św. Łukasza Łk , 6 - 8 .
Kiedy człowiek uważa, że jest świetny sam z siebie, że wszystko, co osiąga jest
wyłącznie tylko jego zasługą, to wówczas przestaje zauważać Boga, a przez to
dziękować Mu za otrzymane od Niego dary. I rzeczywiście z czasem nawet może
uznać, że już nie potrzebuje Pana Boga i Kościoła. Gdy jednak poniesie porażkę,
popełni błąd, doświadczy odrzucenia, odepchnięcia itp. ze smutkiem i rozpaczą
zostanie sam, wtedy powoli na nowo rozpoczyna poszukiwanie Boga i Kościoła.
A Zbawiciel - Jezus Chrystus - przychodzi do nas czasem słabych, bezradnych,
pogubionych i poszukujących. Wierzymy, że to dzięki Bożej Miłości „przejrzą oczy
niewidomych i uszy głuchych się otworzą, a chromy wyskoczy jak jeleń i język
niemych wesoło wykrzyknie” Izajasz . Spokój i pokora w przeciwnościach,
trudnych i niezrozumiałych dla nas sytuacjach, mogą pomóc nam odkrywać plan
Boga
i pozwalają patrzeć na innych z miłością, nawet wtedy, gdy jesteśmy
przez nich zranieni. Bo tylko w ciszy, w adoracji można usłyszeć Boga, Jego
pocieszenie,
Miłość, wskazania i drogi. Dla Niego nie ma nic niemożliwego,
gdy wierzymy
i staramy się kochać, On wówczas nas wzmocni. x.

Na drogach
modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Modlitwa psalmami.
Psalmy zawierają też ogromny
ładunek tęsknoty. Czy można być
człowiekiem nie tęskniąc?
Tęsknota za ojczystym krajem,
tęsknota za radością pielgrzymowania i świętowania, tęsknota za spokojem, za
drugim człowiekiem itd. to jest widoczne w psalmach i modlący się nimi
dostrzega tą tęsknotę: „Nad rzekami Babilonu siedzimy i płaczemy, wspominając o
Syjonie. Na wierzbach owej ziemi zawiesiliśmy lutnie. Bo ci, którzy nas uprowadzili,
kazali nam śpiewać, a prześladowcy żądali od nas pieśni radosnej. Jakże mamy
śpiewać pieśń Pańską na obcej ziemi?”... Ps , R. Brandstaetter . I też wreszcie
tęsknota za Bogiem samym: „Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja
pragnie Ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego, kiedyż więc przyjdę
i ujrzę oblicze Boże?”... Ps , tł. z Biblii Tysiąclecia . Człowiek bywa doświadczany
nad miarę. Autorzy Psalmów byli ludźmi w każdym calu. Nadmiar bólu i cierpienia
wybucha w psalmach - tak, jak i w naszym życiu - złorzeczeniem lub rozpaczą.
Rozpaczą? Za dużo powiedziane. Oto słowa psalmu, którym modlił się umierający
na krzyżu Jezus: „Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił, czemu nie znajdują echa
słowa skargi mojej? Boże mój, wołam we dnie i nie słyszysz mnie, i w nocy nie masz
dla mnie spoczynku. A przecie mieszkasz w świątyni, chwało Izraela! W tobie
nadzieję mieli ojcowie nasi, ufali ci i wspomagałeś ich…” Ps , L. Staff . Tak,
skarga psalmów nie kończy się krzykiem rozpaczy. Na dnie zawsze tli się nowa
nadzieja. I to też jest powszechne doświadczenie człowieka, który bez nadziei
przestałby w ogóle istnieć, przestałby kochać. Dlatego bardziej niepokoją
modlącego się
w psalmach złorzeczenia, ot choćby to z cytowanego wyżej
Ps
: „O, córo
babilońska, dręczycielko, szczęśliwy ten, który odpłaci za
czyn na nas popełniony. Szczęśliwy ten, który twoje dzieci pochwyci i roztrzaska o
skałę”... Straszne słowa. Długo można by spierać się o ich sens, szukać
usprawiedliwienia, czy pytać
dlaczego znalazły się w natchnionej księdze
Pisma Świętego?.
W tym kontekście jedno
jest dla nas pewne: rozumiemy czym jest rozżalenie człowieka
doświadczanego nad zwykłą ludzką miarę. Ale wcale nie musimy,
nawet
nie powinniśmy ulec pokusie złorzeczenia, a swoją modlitwę uczynić taką, jakiej
uczył Jezus: „Módlcie się za tych, którzy was prześladują”… Ale przyznacie
zapewnie sami, że to nie jest wcale proste ani łatwe. Ale ta modlitwa psalmisty
stała się własnością wielu pokoleń, właśnie dlatego, że nie wstydził się swej
ludzkiej słabości. Tak gdyż w tej słabości mógł najbardziej zadziałać Pan Bóg.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Boże Narodzenie i Święta.
Każdy z nas ma na tyle dużą dłoń, że może
z niej uczynić swoje małe Betlejem. Każdy z nas
ma na tyle otwarte i ciepłe serce, że może
do niego przyjąć nowo narodzoną Miłość.
Do tego wystarczą modlitwa, wiara i nadzieja,
a Miłość przyjdzie do nas, gdy będziemy zdolni
do miłowania i do pokonywania egoizmu.
Tak wówczas Miłość przyjdzie. Zapuka do nas
i uczyni nas wolnymi i szczęśliwymi.
Kochani, niech ten wyjątkowy czas daru Świat
Bożego Narodzenia będzie dla Was czasem
spokoju, radości i zasłuchania w Bożą łaskę.
Niech bliskość wyjątkowych osób, z którymi je spędzicie we wspólnocie rodzin,
dostarczy Wam siły na podjęcie wyzwań Nowego Roku
i mierzenie się ze
wszystkim, z czym przyjdzie Wam się mierzyć. Niech niezwykłe chwile Wigilii,
Pasterki, Bożego Narodzenia na długo zostaną w Waszej pamięci i będą źródłem
niepokonanej woli czynienia życia piękniejszym każdego dnia, oraz zrozumienia
jak wielkim darem jest Życie w misterium Kościoła na naszej polskiej ziemi...
Życzy ks. Ireneusz Wójcik

