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Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie -
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r. Rok IV .

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

.

.

Z darem
ewangelicznego słowa
r.

. Niedziela Wielkiego Postu. Dziś nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie . .
Zachęcam parafian do liczniejszego udziału w nabożeństwach pasyjnych , i do
dobrego przygotowania się do rekolekcji wielkopostnych, które rozpoczną się
w marcu przed niedzielą Wielkiego Postu. Pamiętajmy również o wielkopostnej
zdrapce - to pomoc duchowa do dobrego przeżycia czasu Wielkiego Postu.
. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej - rozważania - w najbliższy piątek o godzinie
. poprowadzi dla nas Akcja Katolicka i Stowarzyszenie „Wiatr” .
. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Są do nabycia paschaliki - świecie na Liturgie Wielkiej Soboty, i na Święta
Paschalne w zakrystii u Pana kościelnego; cena złp.
. W pierwszy czwartek - marca - klasa trzecia Szkoły Podstawowej złoży swoje
Przyrzeczenia Trzeźwościowe. W tym dniu również spotkanie dla rodziców klasy
trzeciej po Mszy Świętej w celu przygotowania się do dnia I Komunii Świętej.
.W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Przypominam o spowiedzi świętej w dni poprzedzające pierwszy piątek.
W pierwszy czwartek adoracja relikwii św. Jana Pawła II. Do chorych w parafii
udam się w pierwszy piątek miesiąca marca od godziny . .
.
, to suma ofiar z niedzieli miesiąca. Bóg zapłać ofiarodawcom.
. Do sprzątania kościoła na sobotę . proszę rodziny; Wojtowicz, Wyszkowski;
bardzo dziękuję rodzinom Szczepanik, Rak, Mercik - Głód - Sajdak za ostatnie
sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.
. Do wspólnoty naszej parafii Wietrzno przez sakrament chrztu św. został
dołączony Ksawery Olbrycht. Gratulujemy rodzicom daru nowego potomka.

Niedziela Wielkiego
Postu
„Bóg wystawił Abrahama na próbę
i rzekł do niego: „Abrahamie!”
A gdy on odpowiedział: - „Oto jestem” powiedział: „Weź twego syna jedynego,
którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju
Moria i tam złóż go w ofierze na
jednym z pagórków, jaki ci wskażę”...
z Księgi Rodzaju Rdz , – 8
Popatrzymy dziś i my przez dar Bożego Słowa, oczyma wiary na naszą codzienną
drogę życia i śmierci. Zasłuchamy się i my sami w ten wymiar Bożej prawdy,
o zysku i o stracie, na przykładzie patriarchy Abrahama, mając w swoim sercu w sumieniu - odwagę zrozumienia jego wyboru i decyzji. Pisze Apostoł Paweł
w Liście do Rzymian; „nie czynię dobra, którego chcę, ale zło, którego nie chcę”…
Może tego właśnie i my potrzebujemy, wielkiej odwagi Miłości i modlitwy, tak;
wielkiej odwagi, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję. Warto zawsze zobaczyć
konsekwencje decyzji; bliższe i dalsze. Podejmując decyzję warto zdać się też na
autorytet Kościoła, na spokój, na czas i modlitewne rozeznanie, a nie tylko na
spontaniczny odruch. Popatrzmy! Wyobraźmy sobie. Tak, i nie po to by podziwiać
czy krytykować. Popatrzmy, by swoją sytuację zobaczyć tak, jak ją widzi Bóg, to
znaczy z miłością. On pozwoli i nam dobrze wybrać. Nawet wtedy, gdy wybór po
ludzku będzie oznaczał stratę. Wybierając Miłość nigdy nie tracimy, nawet gdyby
się to wydawało pozornie rzeczywiście stratą, z Bogiem zyskamy więcej.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Cisza najstarsza modlitwa.

Cisza jest wielkim darem w drodze modlitwy,
ponieważ spotkanie z Bogiem, który
przemawia w szmerze łagodnego powiewu
por. Krl , , może dokonać się najlepiej w ciszy. Jezus chce wyciszyć serce
człowieka, wzburzone lękiem i bólem, tak jak w Ewangelii gdy rozkazał wodzie
i wichrowi, by nastała głęboka cisza por. Mk ,
. Prawdziwa Boża cisza jest
językiem dojrzałej Miłości, ponieważ Miłość zna piękno ciszy, jej pełnię i jej też
całkowitą radość. Cisza jest podstawowym kluczem do płomiennego serca Boga.
Warto rzeczywiście pamiętać, że Bóg nawiedza nas wtedy swoją obecnością i
łaska, kiedy On zechce, a nie kiedy my chcemy. Ważne, abyśmy umieli rozpoznać
czas łaski nawiedzenia. Może to być podczas modlitwy, choć częściej zdarza się
to również w spotkaniu z drugim człowiekiem, podczas pracy, spaceru, ćwiczeń
sportowych, czytania duchowego itd. Pozwólmy Panu Bogu przejąć inicjatywę
i powierzmy się Jego dłoniom. W przeciwnym razie człowiek sam prowadzi swoje
życie duchowe i w stożku hierarchii wartości on jest na pierwszym miejscu, a nie
Pan Bóg. Trafnie wyraził to św. Augustyn: Jeśli Bóg będzie na pierwszym miejscu,
wszystko inne będzie na swoim miejscu. Modlitwa w ciszy jest bardzo konieczna,
by Boga dopuścić do głosu, zawierzyć Mu się bezgranicznie, oddać się w Jego
ręce tak, aby On mógł nas prowadzić, On był stroną aktywną. A gdzie jest serce,
tam jest i będzie skarb. Jezus - jak pamiętamy z Ewangelii - modlił się na dwa
sposoby: uczestniczył w modlitwie liturgicznej i kulcie chodził do synagogi , ale
usuwał się też na miejsce puste, odosobnione, na pustynię, aby rozmawiać z
Ojcem. Jezus misje swoją i swoje nauczanie rozpoczął pustynią, postem i
modlitwą, aby misja wydała „stokrotny owoc”. Aby i nasze słowo miało moc,
powinno wypływać
z Bożej Ciszy, ze źródła Życia, tego, który jest Życiem.
Spotkanie z ciszą dokonuje się w zjednoczeniu z sacrum, czyli z przestrzenią,
gdzie jest obecna Miłość Boża. Hałas oddziela od Boga. Cisza pomaga
zagubionemu człowiekowi odnaleźć siebie w relacji do Boga i drugiego
człowieka. W medialnym świecie, w reklamie, jakże często człowiek słyszy wiele
krzyczących głosów, są one agresywne, zniewalają, manipulują. Potrzebny jest
nam dar ciszy, ta niezwykła harmonia z Niewidzialnym Bogiem, który staje się
widzialnym w Osobie Jezusa dla wielkiej czujności serca, bo szatan zrobi
wszystko, co w jego mocy, aby osłabić naszą czujność i odłożyć modlitwę na
później. Cisza jest darem komunii. Cisza regeneruje siły duchowe
i
psychiczne. Potrzebuje jej każdy z nas. Sw. Jan Paweł II w „Christifideles laici”
zaznaczył, „cisza uczy nas odpowiedzialności za Kościół i świat”. Idąc w Wielki Post
warto zapragnąć odwagi decyzji, modlitwy, ciszy, coraz bardziej formując swoje
serce i naśladując Jezusa Chrystusa. Potrzebujemy „przebudzenia”, które jest
wyjściem z naszego „ego” i wejściem w rzeczywistość Boga i Kościoła, jak uczył

Czym jest pokora ? .

Pycha to wielka pułapka w naszym życiu i we wierze. Wydaje się nam niekiedy, że
uszczęśliwi nas fakt, gdy poczujemy się trochę lepsi od
innych ludzi. Tymczasem ciągłe porównywanie się nie
ma końca i zawsze trafimy na kogoś piękniejszego,
bogatszego, z ciekawszym pakietem znajomych, którzy
skutecznie zepchną nas w pogardę wobec samych
siebie. Pycha zamyka nas w samotności i w patrzeniu
na ludzi w kategoriach ewentualnego zagrożenia.
Pycha nie pozwala na zbudowanie przyjaźni, miłości,
czyli tego, czym naprawdę karmi się serce człowieka
i czego naprawdę potrzebuje. Istnieje lekarstwo na tę
niemoc duszy, a jest nim pokora - czyli przeciwieństwo
pychy. Pokorę w mediach przedstawia się jako ujemny
znak, kojarzy się ją z poniżeniem, niesprawiedliwą oceną, milczeniem itp. Wiele
słów z tych medialnych zasiewów to niezrozumienie i nieporozumienie.
Prawdziwa pokora polega na Bożym wzroście i umniejszaniu się pychy, polega na
odwracaniu logiki tego świata na rzecz Królestwa Niebieskiego. Każdy człowiek
ma zalety, dzięki którym może czuć się wartościowy, ale nie lepszy niż inni. Sam
fakt, że jesteśmy dziećmi Boga i Bóg oddał swoje życie na Krzyżu, żeby przywrócić
nam nasze - daje i nam niesamowitą godność. Tę godność i wszystkie dodatkowe
znaki wyróżniające nas zalety musimy wykorzystać na stanie się sługą Boga
w Jezusowym Kościele. cdn.

