Intencje mszalne w tygodniu 26.11 - 2.12.2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Irena Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Leonia i Bronisław Guzik

Środa

17.00

zm. +Teresa Szwast - 11 rocznica śmierci

Czwartek

17.00

zm. +Irena Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zmarli z rodziny Guzik i Mikosz

Sobota

17.00

zm. +Irena Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. +Bronisław Helenarski

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Helena, Karolina, Karol, Tadeusz Artabuz

Ogłoszenia duszpasterskie - 25.11.2018 r.
1. 34 niedziela zwykła i Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dziś
powierzamy się Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata jako naszemu Panu
i Zbawicielowi. Dziś również w niedziele o godzinie 15.30 spotkanie formacyjne
dla klasy trzeciej Szkoły Podstawowej przed Pierwszą Komunią Świętą.
2. Za tydzień w niedziele - 2 grudnia - rozpoczynamy nowy czas Adwentu i nowy
Rok Liturgiczny pod hasłem: „W mocy Bożego Ducha”. Przypominam, że czas
Adwentu jest czasem utrwalania tęsknoty, modlitwy i oczekiwania, nie dajmy się
zwieść komercji wszechwładnych zakupów i oddziaływania reklamy mediów.
3.Do naszej parafii tradycyjnie jak w ubiegłym roku w dniu 6 grudnia zawita św.
Mikołaj, niech dzieci będą zatem grzeczne w oczekiwaniu na świętego Mikołaja.
4. W piątek - 30 listopada - święto świętego Andrzeja Apostoła. Solenizantom
noszącym to imię życzymy wiele Bożych łask.
5. W sobotę - 1. 12 - pierwsza sobota miesiąca grudnia. Nabożeństwo ku czci Serca
Niepokalanej Matki Maryi o godzinie 17.00.
6. W tym tygodniu kończymy listopadową modlitwę wypominkową za zmarłych.
7. 4 250 złp. To suma ofiar z 3 niedzieli miesiąca listopada. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom, zwłaszcza i tym którzy, pamiętali o centralnym ogrzewaniu.
8. Przesunęło się również komisyjne oddanie Obrazu Matki Bożej i tabernakulum
na 26 listopada, czyli na poniedziałek, z przyczyn od nas nie zależnych.
9. Do sprzątania kościoła proszę rodziny; Huta, Fornal, Mazur. Dziękuję rodzinom;
Kozubal, Kijowski za sobotnie sprzątnie kościoła, i za kwiaty. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer naszej Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”. Cieszę się, że rośnie przyjaźń z „Niedzielą”.
11. Bardzo proszę - koniecznie - o wpłaty na miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”
zainteresowanych parafian.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 47/ 28. 11. 2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.
34 Niedziela
zwykła.
„Odpowiedział Jezus:
„Tak, jestem królem.
Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat,
aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”...
z Ewangelii według Sw. Jana (J 18 ,33 b-37)
Człowiek oczyszczony łaską Bożą od wszelkich ziemskich przywiązań, zasługuje
na wieczną nagrodę. Trzeba jednak „spłacić” najpierw wszystkie długi i krzywdy
wyrządzone ludziom, Kościołowi, Ojczyźnie. Świętość i Mądrość Boża przyjmuje
ludzi, którzy potrafią kochać, przebaczać, naprawiać krzywdy. Wielu ludzi na ziemi
przeszło do wieczności w stanie łaski Bożej, ale bez pełnej świętości. Spłacić długi
za krzywdy i zadośćuczynić w czyśćcu to wielka nadzieja. Czyściec to dar Boga.
Ślady przywiązania do zła winny być usunięte z serca, każde „skrzywienie” duszy
wyprostowane. Dokonuje się to również na ziemi przez słuchanie Głosu Jezusa,
Głosu Ewangelii w Kościele. Największą boleścią i istotą kary doświadczanej po
śmierci wydaje się być rozłąka z Bogiem i oczekiwanie na spotkanie z Nim, wielka
tęsknota. Dusza ludzka, poznając po śmierci Boga jako pełnię Miłości, pragnie
zjednoczenia z Nim. Bóg w swoim miłosierdziu odpowiada na to pragnienie przez
działanie, które nazywamy czyśćcem. Nasza nadzieja jest w Jezusie Chrystusie,
który umarł za nas wszystkich, abyśmy w Nim mieli życie. Dlatego śmierć dla
chrześcijanina nie jest końcem czy unicestwieniem, lecz przejściem do nowego
życia, do życia wiecznego w Domu Ojca. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

„Bądź wola Twoja” - tak mówimy codziennie w
modlitwie. Nieraz wolelibyśmy jednak, żeby Bóg
chciał tak, jak my chcemy... Jak Go przekonać?
Jak sprawić, by nasza modlitwa została po
naszej myśli wysłuchana !? Namnożyło się też
ostatnio różnych takich „recept”... Skuteczna
modlitwa w takiej czy innej sprawie, skuteczny
orędownik (święty), który załatwi u Boga, co
chcemy... Czytając te rady mam nieraz wrażenie,
że ocierają się one o myślenie magiczne.
Wypowiem zaklęcie, taką czy inną modlitwę,
poproszę o wstawiennictwo tego czy innego
świętego, a sprawa zostanie załatwiona. A gdy
się nie uda, to zero refleksji na temat woli Boga,
a raczej dalsze poszukiwanie kolejnego, jeszcze
lepszego na Niego sposobu. W moim odczuciu
takie myślenie to bardzo niezdrowa, wręcz
urągająca Bogu pobożność.
Z woli i ustanowienia Bożego istnieje siedem pewnych źródeł Jego łaski. Tak, to
siedem sakramentów, które z całą pewnością dają przyjmującemu je związane
z nimi duchowe dobra. Chrzest oczyszczając z grzechu czyni dzieckiem Bożym,
bierzmowanie daje Ducha Świętego, w Eucharystii przychodzi do nas sam Jezus
Chrystus, w sakramencie pokuty i pojednania grzechy zostają nam odpuszczone,
w sakramencie namaszczenia Jezus Chrystus umacnia cierpiących; a sakrament
kapłaństwa daje władzę sprowadzania Boga na ziemię w Eucharystii, sakrament
małżeństwa uzdalnia do wypełnienia podjętych zobowiązań względem drugiej
osoby. W wypadku sakramentów potrzeba jednak jeszcze współpracy z Bożą
łaską - bo prawdę zna tylko Bóg - łaską daną na darmo. Bez takiej współpracy nie
zadziała żaden „sposób na Boga”. Dziewięć pierwszych piątków miesiąca nie da
zbawienia człowiekowi, który wypełnił je tylko po to, by mieć sprawę z Bogiem
„odfajkowaną”. Nowenna Pompejańska – fakt, bardzo trudna w realizacji – nic
nie da, jeśli Bóg, widząc gorliwość i gotowość do poświęcenia modlącego się nie
zechce prośby po myśli człowieka wysłuchać. Modlitwa, wiara, to spotykanie się
z Bogiem, który jest Osobą. Z całą złożonością wynikających z tego relacji.
My wiemy swoje, ale Bóg widzi szerzej i dalej. Widząc gorliwość prośby i łzy
modlitwy może swoje plany zmienić. Choćby dlatego, że dostrzeże w takiej
sytuacji większe dobro. Myślenie, że wystarczy „magia modlitewnego młynka”,
a Bóg zostanie zmuszony zrobić to co chcemy, jest próbą zdobycia nad Nim
władzy, czyli grzechem pychy przeciw pierwszemu przykazaniu. ( cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak ubrać się na Msze Świętą Cz. 2.
Nawet jeśli może ktoś uważa, że dobry ubiór nie jest wart codziennego wysiłku,
to w tym jednym przypadku nie powinniśmy tego lekceważyć. Nigdy. Tak, tym
przypadkiem jest Eucharystia - Msza Święta. Jezus, Król królów, jest w parafii.
Aniołowie drżą przed Nim, a demony uciekają. On jest obecny na ołtarzu podczas
każdej Mszy Świętej . Warto postawić pytanie. Czy na pewno chcesz spotykać Go
w papciach - klapeczkach, albo krótkich spodenkach? Chcesz Mu powiedzieć, że
„nie jest wart dobrego ubioru”? Jako współczesne społeczeństwo mamy duży
problem ze zrozumieniem „królewskości”. Żyjemy w duchu skrzywionej równości.
To jest wielki błąd. Św. Paweł Apostoł pisze w jednym z listów w Piśmie Świetym:
„oddajcie każdemu to, co się mu należy: komu podatek - podatek, komu cło - cło,
komu uległość - uległość, komu cześć - cześć”. A jeśli komuś należy się cześć, to jest
nim Jezus Chrystus, nasz król i kapłan. Ubrać się dobrze na Mszę Świętą, to oddać
właśnie Jemu cześć w kościele. Nie ma tutaj żadnej niepotrzebnej wymówki.
Tak, bycie mężczyzną oznacza, że robimy właściwe rzeczy nawet, gdy nie są one
popularne. Bądź silny Bogiem i płyń pod prąd... Rozważcie wyjaśnienie tego, jak
ważna jest obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii. Zachęcajmy i my sami do
tego, aby parafianie okazywali ten wielki szacunek Eucharystii również poprzez
strój i ubiór, poprzez solidność i zrozumienie czym jest Eucharystia.
(cdn.)

