Intencje mszalne w tygodniu 25.11 - 30.11.2019 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm. +Maria Zborowska - od Zofii Leśniak

Wtorek

17.00

zm. +Grażyna Nowak - od sąsiadów

Środa

17.00

zm. +Maria Zborowska - od Leszka Śliwińskiego

Czwartek

17.00

zm. +Teresa Szwast - rocznica śmierci

Piątek

17.00

zm. +Maria Zborowska - od rodziny Czapków

Sobota

17.00

zm. +Grażyna Nowak - od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. +Maria Zborowska - od uczestników pogrzebu

Niedziela

10.30

zm. +Maria i Piotr Sanoccy

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej - Eucharystii

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.11.2019 r.
1. Dziś 34 Niedziela zwykła, to Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Odnawiamy dziś nasz Akt oddania się Jezusowi Zbawicielowi Wszechświata.
Dziś adoracja Najświętszego Sakramentu, jest to też ostatnia niedziela listopada
i zakończenie Roku Liturgicznego.
2. Trwa codziennie modlitwa wypominkowa według klucza dnia. Polecamy w tej
modlitwie naszych zmarłych i wszystkich wiernych zmarłych.
3. Bóg zapłać za wasze ofiary na Kościół i na parafie. Złożono w tym miesiącu
listopadzie - 4.500,00 złp.
4. Do małżonków w parafii kieruje zaproszenie na dzień - 8.12. - na godzinę 15.30 na spotkanie z Domowym Kościołem. Nie zapomnijmy ...
5. Sw. Mikołaj, biskup przybędzie do naszej parafii - 6 grudnia - pamiętajmy, jak co
roku tradycyjnie i przywitajmy Go wśród nas.
6. Za tydzień - 1.12. - rozpoczynamy w Kościele Czas Adwentu. Adwent to czas
oczekiwania, modlitwy i tęsknoty, nie pomylmy czasu Adwentu tylko z zakupami
i promocjami. W naszej parafii Roraty, rozbudowana liturgia adwentowa, konkurs
adwentowy, pusty żłobek na dobre uczynki i na dar nowego życia, potomstwa.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 30.11. - proszę rodziny; Włodyka - Gazda,
Drobek. Dziękuję rodzinom; Klaczak-Godek i Godek za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Za tydzień będzie można również nabyć wigilijną świecę „Caritas” na stół
wigilijny u Pana Piotra w zakrystii. Cena - to ofiara - od 6 złp. Niech tej świecy nie
zabraknie na naszych wigilijnych stołach.

Parafia Wietrzno św. Michała
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

...
Niedziela Jezusa
Chrystusa, Króla
Wszechświata.
Zatrzymaj się, proszę
z Liturgii Słowa.
„Był także nad Nim napis w języku
greckim, łacińskim i hebrajskim:
„To jest król żydowski”.
z Ewangelii według św. Łukasza
(Łk 23,35-43)

Wydawać by się mogło, że Izraelici
jak wychodzili z *domu niewoli*,
z Egiptu, to słyszeli szum morza,
ryk jego fal, zgiełk wojennego oręża,
krzyki ścigającego wojska, triumf
zwycięstwa i okrzyki wojowników.
Tymczasem Słowo Boże mówi o … ciszy. Pan Bóg przeprowadził swój lud przez
Morze Czerwone w wielkiej nocnej ciszy. I w ciszy betlejemskiej nocy też Bóg
przyszedł na ten świat. W ciszy Wielkiego Piątku również umierał na Krzyżu.
W ciszy rankiem w Niedziele powstał z martwych. Można powiedzieć, że w ciszy
najpełniej wyraża się Jego moc i wielkość. Swoich wybranych również bierze
w obronę w … ciszy. To my chcielibyśmy jakże często spektaklów, telebimów,
sukcesów , pochwał... (itp.) Niech inni wokół zobaczą kto jest lepszy, ważniejszy,
silniejszy, doskonalszy. Tymczasem Bogu nie chodzi o siłę. Panu Bogu chodzi
po prostu o … Miłość.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Dlaczego Bóg pozwala na
ataki szatanowi ?
Pokusy według Ojca Pio.

Dlaczego Pan Bóg pozwala na ataki
szatanowi?. Dlaczego Bóg pozwala aby zło
działało w naszym świecie. Dlaczego ?
Czy rzeczywiście nie ma innej możliwości
aby przejść przez życie i być szczęśliwym ?
Zło jest rzeczywistością, zło jest agresją.
Zło to równocześnie całkowita negacja
Miłości. Zło nigdy nie było, nie jest, i nie będzie dziełem Pana Boga. Tak. I tylko
Bóg, tylko Bóg potrafi ze zła wyprowadzić dobro, tylko Bóg. Według św. O. Pio,
pokusa złego ducha zawsze prowadzi do grzechu, natomiast natchnienie Ducha
Świętego prowadzi do dobrego. W czasie kuszenia człowiek, jako istota wolna,
może wybrać wierność Panu Bogu i Jego przykazaniom albo może sprzeciwić się
Dobremu Bogu i pójść drogą grzechu. Powroty z dróg grzechu do Bożych dróg
są bardzo czasami trudne, wymagają również pomocy i opieki Kościoła.
Dlaczego jesteśmy poddani próbie pokus? Odpowiedz jest zawarta w naturze
ludzkiej, którą Bóg zbawia, a pokusy przypominają nam równocześnie udręki
Jezusa, naszego Zbawiciela. Według O. Pio „Bóg pozwala szatanowi na te ataki,
aby Boże Miłosierdzie uczyniło was drogimi Mu. Chce również, abyście upodabniały
się do Jezusa w udrękach pustyni, Ogrodu Oliwnego i krzyża. Powinniście jednak
bronić się przed szatanem, odpędzając go i gardząc jego złośliwymi podszeptami
w imię Boga i świętego posłuszeństwa”.
Pokusy również doskonalą duszę! „Niech cię nie przerażają pokusy – tak mawiał
O. Pio – one są tylko próbą duszy, którą Bóg chce sprawdzić, kiedy widzi w niej siły
potrzebne do prowadzenia walki, aby nałożyć jej własnymi rękami wieniec
zwycięstwa. Dotychczas Twe życie było życiem dziecka. Teraz Pan chce Cię
traktować jak osobę dorosłą. A ponieważ próby życia dojrzałego są o wiele większe
niż życia
dziecięcego, oto przyczyna, dla której na początku czujesz się
zagubiona”.
Według O. Pio pokusy to próby potrzebne do wzrostu: „Bóg, aby nas pociągnąć
do siebie, obdarza nas bardzo wieloma łaskami i wówczas myślimy, że już palcem
dotykamy nieba. Nie wiemy natomiast, że do wzrostu potrzebujemy suchego
chleba: krzyży, poniżenia, prób, doświadczeń, przeciwności”. Pokonywane, bywają
źródłem naszych zasług: „są jak mydło, które wydaje się brudzić odzież, a w
rzeczywistości ją czyści”. Co więcej, Ojciec Pio uważał, że pokusy są zapowiedzą
przyszłej zapłaty! „Wiedzcie – mawiał – że próby, którym Bóg was poddaje i będzie
poddawał, są znakami szczególnego umiłowania przez Boga i perłami dla duszy.
Minie zima i nadejdzie niekończąca się wiosna, tym bardziej ubogacona pięknem, im
większe były burze”. „Zawsze, gdy Ci się pokusa nie podoba, nie masz się czego
obawiać. Czyż nie dlatego nie podoba Ci się ona, że nie chciałabyś jej odczuwać?"

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
(Wybrane fragmenty)

25.12.1975 r - na Pasterce o 24.00 - frekwencja mizerna, śpiew kolęd mdły, Boże
mój o innych rzeczach nie pisze, jest mi bardzo przykro ...
31.12.1975 - I tak dobiegł końca rok Pański 1975. Warto podsumować. Wzrosła
troszkę liczba przystępujących do Komunii Świętej w czasie Mszy Świętej.
Od 2.500 w roku 1974 do 3.800 w tym roku. Urodziło się - 14 dzieci, ślubów - 5,
zmarłych osób - 8.
1.01.1976 - Rok ten rozpoczynamy uroczystym Apelem Jasnogórskim w rodzinach
naszych o godzinie 21.00 na glos dzwonów zgromadza się rodziny przy Obrazie
Matki Bożej w domach i odmówią jedne dziesiątek różańca jako dziękczynienie za
pobyt Matki Bożej Częstochowskiej na polskiej ziemi wraz z Litanią do Matki
Bożej. Punktualnie o 21.00 ministranci uderzyli w dzwony.
2.01.1976 - Początek katechizacji po krótkiej przerwie świątecznej.
Przeprowadziłem ankietę jak wyglądał Apel Jasnogórski na 1 stycznia. Na 11 dzieci
5 oddało czyste kartki, nie wiedzieli o co chodzi, nie były w Kościele i rodzice ich
też nie byli 1 stycznia w Kościele. Usprawiedliwiam ich śnieżycą, silnym wiatrem
i ostrym mrozem. Ale … pytanie pozostaje . Dlaczego ?.
3. 01.1976 - Pierwszy piątek - Msza Święta za młodych a potem wieczór kolęd.
Rozpoczynam wizytę duszpasterską. Na Mszy Świętej przyjąłem drugą grupę
ministrantów; Cypara Tadeusz, Nowak Adam, Bogdan Orłowski, Janusz Sęp
i Marek Soliński…
(cdn.)

