Intencje mszalne w tygodniu

.

- . .

r.

Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm. + Anna Pachana - intencja od nauczycieli z Łęk Dukielskich

Wtorek

.

zm. + Teresa Szwast

Środa

.

zm. + Anna Pachana - intencja od nauczycieli z Łęk Dukielskich

Czwartek

.

zm. + Anna Pachana - intencja od rodziny Szpiech

Piątek

.

zm. + Anna Pachana - intencja od rodziny Szpiech

Sobota

.

zm. + Anna Pachana - intencja od współpracowników

Niedziela

.

zm.+ Anna Pachana - od wychowanków ze szkoły z Łęk Dukielskich

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

w intencji Miłosza o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie -

. .

r.

.
niedziela zwykła - Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dziś po
każdej Mszy Świętej - oddamy w formie modlitwy - swoje życie Jezusowi jako
Panu i Zbawicielowi, wyrażając wole przyjęcia Go do swojego serca i życia.
. Za tydzień rozpoczynamy w Kościele czas Adwentu. Roraty z modlitewnym
wędrowaniem do pustego żłobka - pod opieką Maryi - w tygodniu o . .
. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca grudnia. Wyjazd
do chorych jako wyjazd przedświąteczny w piątek o . . Przypominam również
o praktykowaniu pierwszych piątków miesiąca i o sakramencie spowiedzi.
Skorzystajmy już wcześniej w kolejnych poprzedzających dniach ze spowiedzi.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Zebrane ofiary - w trzecią niedziele miesiąca - to suma
, złp. Bóg zapłać.
To najwyższa kwota jaką ofiarowaliście przez ten czas, jak jestem z wami.
. W czwartek - . . - wspomnienie św. Andrzeja Apostoła .
. grudnia do naszej parafii i kościoła zawita św. Mikołaj biskup, nie mylmy go
z czerwonym gwiazdorem i krasnalem, znanym z telewizyjnej reklamy.
. Pan Organista wyruszy w czasie Adwentu z opłatkami do naszych domów.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Rożnowski, Sporniak,
Borek, Mazur; bardzo dziękuję rodzinom; Szopa, Zajdel - Bogaczyk, Możdżan,
Majchrzak– Jaracz za kwiaty i za ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania 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.
. Odeszła do Domu Ojca w niebie po długiej chorobie śp. + Helena Nowak.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

/

. .

r. Rok III .

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8

Z darem
ewangelicznego
słowa.
Niedziela Chrystusa
Króla Wszechświata
„Wtedy odpowie im: „Zaprawdę,
powiadam wam: Wszystko, czego nie
uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”... z Ewangelii
według św. Mateusza Mt , —
Każdy człowiek ma w swoim życiu jakąś sprawę, wobec której jest całkowicie
bezradny. I pomóc może wówczas tylko Pan Bóg. Czasem jest to ciężka choroba,
czasem brak pracy, niemoc zmiany, czasem słabość, prześladowanie, wojna
i każda niesprawiedliwość i krzywda, której człowiek doświadcza. Nie zawsze
wystarcza zaangażowanie, staranie, bycie asertywnym, pomocnym. Jezus pyta
dzisiaj, co robię w takiej sytuacji kiedy dopadnie mnie taka chwila?. Czy myśl moja
jest oparta o Jego łaskę?. Czy potrafię cierpliwie i z wiarą przychodzić do Niego?
Czy nieustannie szukam u Niego pomocy, pocieszenia i wysłuchania?
Naród izraelski doświadczył nieprawdopodobnych cudów, a jednak odstąpił od
Boga. Odstąpił wówczas, gdy dobrze mu się wiodło, gdy Boga „nie potrzebował”.
Może i ja pamiętam o Bogu tylko wtedy, gdy jest mi potrzebny? Może w czasie
pomyślnym zapominam o dziękczynieniu i o tym, Komu zawdzięczam ten czas
łaski i pokoju? Najlepszą modlitwą na brak wiary i nadziei w sytuacjach trudnych
jest wieczorne zanurzenie się w dziękczynieniu, gdy nieustannie przed oczami
stawiam sobie wszelkie dobro, otrzymane od Pana. Jakże bardzo ukazuje to
dzisiejsze słowo z Ewangelii pieśń o czynieniu dobra względem Niego Mt , .
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego. Więcej
być niż mieć.
Czym jest Miłość ?
Miłość to słowo wiele razy ukazywane, często
odmieniane, ukazywane przez książki i prasę,
media i Internet. Tak, Miłość jest najwyższym
stadium ludzkiego ducha, serca i woli, i też
uczuciowości, wierności i stałości... itd.
Miłość jest wyborem życia, darem z fantazją,
cudem podanym ze smakiem, tajemnicą życia
odpowiedzialnego i płodnego - Miłość jest też
doświadczeniem najbogatszym w wartości.
Wymiarów miłości jest dużo. Spróbuję zatem
przedstawić portret pamięciowy miłości. Doskonała Miłość może dla wielu nie
istnieje lub istnieje tylko w książkach. Ale to nie powinno nas zniechęcać: zawsze
istnieje różnica poziomu między ideałem a rzeczywistością; same ograniczenia
i niedoskonałość konkretnego doświadczenia nie mogą być więzieniem dla tych
ideałów. Miłość jest głęboką relacją międzyosobową; angażuje dwoje osób na
wszystkich poziomach ich istnienia: od fizycznego po psychiczny, od moralnego
po religijny. Relacja miłości oparta tylko na wymiarze fizycznym jest nietrwała,
tak jak nietrwałe jest ciało: trwa, ale krótko. Miłość jest wzajemnym karmieniem
się istotą osoby, którą mamy przed sobą. Miłość, w tym sensie, jest wymagająca.
Miłość jest równocześnie wolnością. Ten, kto mówi: „Jeśli mnie kochasz, to
powinieneś tak postąpić”, lub też: „Jeśli mnie kochasz, okaż mi to”..., stwarza
pewien rodzaj szantażu przeciwnego daru miłości i wolności. Zmuszanie bowiem
drugiego do zastosowania się do naszych upodobań lub również ulegania
naszym życzeniom jest czasami zgubne. Miłość jest wielką cierpliwością we
wzrastaniu. Wszystko przychodzi do tego, kto umie rzeczywiście cierpliwie
oczekiwać. I nie jest to fatalizmem ani lenistwem. Nie można zmuszać kwiatka,
aby rósł, wyciągając go na siłę z ziemi, bo się go wyrwie. Miłość jest darem
z siebie i przyjęciem daru drugiej osoby. Jest to dawanie i otrzymywanie.
Są osoby zdolne do dawania, ale niezdolne do przyjmowania... Ten, kto nie umie
przyjmować, może się okazać pełen samego siebie. Otwarcie się może być
trudne. Tylko w cieple słońca rozwijają się kwiaty. Dobre wychowanie i czułość
otwierają o wiele więcej dróg niż pytania aroganckie czy surowe. Miłość jest
także życiem z drugim; jest zatem współuczestnictwem we wszystkich
odczuciach, oczekiwaniach, czy też pragnieniach, projektach, ograniczeniach
drugiego. Tak jak nasz Bóg, który „żyje z nami”, zgodnie z hebrajskim
określeniem z Księgi Wyjścia. Jest to wzięcie na siebie odpowiedzialności za
drugą osobę w sposób zaangażowany, czynny i aktywny. I Miłość rozpoczyna się
zawsze od modlitwy i zasłuchania w modlitwę . cdn.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Adwent - czasem radosnego oczekiwania.

Jeśli jesteśmy chrześcijanami świadomie przeżywającymi nasze chrześcijaństwo,
to żyjemy i rozumiemy czym jest trwanie w Adwencie. Zatem wszystko, cokolwiek
czynimy, jest osadzone w tej strukturze życia jako obecności stale przychodzącego
do nas Pana Boga. Taką perspektywę, ten sposób patrzenia na życie daje nam
wiara, rodząca się ze słuchania słowa Bożego i z przyjmowania sakramentów.
Tylko dzięki tej perspektywie możemy żyć w teraźniejszości bez lęku o przyszłość
i w pojednaniu z przeszłością - bez żalu, pretensji, wewnętrznego buntu, bez tego
wszystkiego, co przeżywa ktoś, kto nie przebaczył. Adwent jest szczególnym
czasem na szukanie i znajdowanie właściwej chrześcijańskiej równowagi życia.
Tam gdzie brak tej świadomości, czas Adwentu łatwo staje się tylko czasem
zewnętrznych przygotowań, porządków, robienia zakupów. Naturalnie to jest
potrzebne i jeśli jest podporządkowane świadomości obecności Pana, to jest
dobrze. Zdarza się jednak, że zakupowy aspekt Świąt przysłania i przytłacza
dar obecności Pana Jezusa, i zmusza nas do patrzenia tylko na ozdobne choinki,
a przede wszystkim będzie wymuszał śledzenie reklam, promocji, obniżek cen itp.
Czasem tak nas to wszystko wciąga, że tracimy poczucie tego, co jest istotą
zarówno Adwentu, jak i samych świąt Bożego Narodzenia. Powinniśmy być czujni.
Nie możemy tak żyć, tak jakby nic nie miało się wydarzyć. Tak, Chrześcijanin jest
człowiekiem stale czuwającym, nie dającym się zwodzić propozycjom łatwego
życia, ponieważ wie, że życie jest trudne, ale przychodzi Pan. Potrzeba nam żywej
wiary w tę miłosną Obecność stale przychodzącego do nas Boga.

