Intencje mszalne w tygodniu 28.10 - 3.11.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Jadwiga Nawrocka

Wtorek

17.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

zm. +Jadwiga Nawrocka

Czwartek

17.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

8.00

za zmarłych z rodziny Zajchowskich i Matelowskich

Piątek

10.00

zm. + Jadwiga Nawrocka

Piątek

12.00

za parafian

Sobota

7.30

zm. + za zmarłych parafian polecanych w wypominkach

Sobota

17.00

zm. + Genowefa i Józef Czelny

Niedziela

8.00

zm. +Marek Karpacinski

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. +Helena, Józef, Małgorzata i Janusz

Ogłoszenia duszpasterskie - 27.10.2019 r.
1. 30 Niedziela zwykła. Dziś adoracja Najświętszego Sakramentu do sumy.
2. Różaniec w tym ostatnim tygodniu października poprowadzą; w poniedziałek
rodziny z Kopalni, we wtorek - seniorzy, w środę - wszystkie dzieci, a w czwartek podsumowanie, dzieci złożą swoje puzzle w Kościele. Rozstrzygniecie konkursu
w niedzielę - 3 .11. - o godzinie 15.30. W tym dniu o 15.30 - spotkanie formacyjne
dla klasy trzeciej szkoły podstawowej przed Pierwszą Komunią Świętą.
3. 1.11. - Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte o godzinie 8.00; 10.00
i 12.00 z procesją na cmentarz. W listopadzie można zyskiwać odpusty zupełne.
W dniu - 1.11. - kwestują również młodzi na naszym parafialnym cmentarzu.
4. 2.11. - sobota - Dzień zaduszny - Msze Święte - o godzinie 7.30 i o godzinie 17.00
z modlitewną procesją na cmentarz po wieczornej Mszy Świętej.
5. Do chorych udam się - w pierwszą sobotę - 2 listopada od godziny 8.30.
6. Modlitwa za zmarłych - przez cały miesiąc listopad - z wyjątkiem niedziel.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 2.11. proszę rodziny; Frankowicz, Rajchel,
Olbrycht. Dziękuję rodzinom; Nykiel, Knap, Białogłowicz, Czelniak za ostatnie
sprzątnie kościoła, za zagrabienie liści 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”.
Proszę zainteresowanych o wpłaty na „Rycerza Niepokalanej”.

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

30 Niedziela zwykła
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
„Powiadam wam:
Ten odszedł do domu
usprawiedliwiony, nie tamten.
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się uniża,
będzie wywyższony”.
z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 18,9-14 )
Człowiek jest zdolny o własnych siłach rozpoznać istnienie Pana Boga. Tak, jest
zdolny rozpoznać Jego mądrość, Miłość, Łaskę, jest zdolny, nawet jeśli nie umie jej
dobrze ująć w swoje słowa. Jest w nas ta przedziwna wrażliwość, która wskazuje:
to jest Dobre, Mądre i Piękne. Tak, wiemy to sami. Ale czemu za tym nie idziemy?
Czemu nie słuchamy? Czemu nie poddajemy się łasce uzdrowienia ? nawrócenia?
I jest zwyczajna prosta odpowiedź: boimy się, że coś utracimy, a to jest działanie
złego ducha A tymczasem jasna, prosta odpowiedź może otworzyć nas na Boga.
Bóg jest cierpliwy, poprowadzi nas, ukształtuje. My idąc niekiedy za innym głosem
mówimy do Boga: „udowodnij! a wtedy Boże uwierzę!” Żaden znak nie będzie nam
dany, prócz tych, które mamy wokół siebie i których czasami nie chcemy widzieć.
Trochę się martwię, że nie mogę sprawdzić, jaki jest stan mojego „niebieskiego
konta” w niebie, gdzie zapisywane jest moje dobro wykonywane codziennie.
Ale może to i lepiej. Przecież gdybym odkrył, że jestem „niebiesko” bogaty, łatwo
mógłbym odpuścić sobie dalsze Boże zasilanie. Niejeden świątobliwy człowiek
wbiwszy się w pychę zszedł z drogi Bożej na manowce grzechu. A dawne zasługi
niewiele znaczą, gdy tutaj i teraz do wspólnoty braterskiej, wspólnoty świętych
zwyczajnie się nie nadaje, bo wszystko przypisuje sobie, a nie Bożej Łasce.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Jan Paweł II - czyli jak dotyka
Łaska.

Jan Paweł II patrzył na historię przez pryzmat
wiary, dostrzegał w niej zawsze niewidzialną
Rękę Boga. „Proste zbiegi okoliczności nie
istnieją w planach Bożej Opatrzności” – mówił.
W takim kluczu warto popatrzeć również na
jego biografię, na jego autobiografie. Życiorysy
świętych są najlepszym dowodem na istnienie
Boga. Historia zbawienia trwa nadal. Ten sam Bóg nadal „zamieszkuje” i działa
w życiu ludzi. Śledząc biografie świętych, można „złapać Boga” na tzw. gorącym
uczynku. Spróbujmy w taki sposób popatrzeć na wydarzenia i okoliczności życia
św. Papieża Polaka, w których widać rzeczywiście działanie ręki Boga.
1. Karol, syn Karola.
Urodzony 18 maja 1920 roku należał do pierwszej generacji Polaków urodzonych
w wolnej Polsce po 123 latach niewoli. Kiedy miał 3 miesiące, Polska o mały włos
nie zostałaby zmieciona przez armię sowiecką. Cud nad Wisłą ocalił Europę przed
nawałnicą rosyjskiego komunizmu, dzięki niemu Wojtyła przeżył swoją młodość
już w wolnej Polsce. Ojciec, Karol, był zawodowym wojskowym, matka Emilia
zmarła, kiedy Karol miał 9 lat, przed jego pierwszą Komunią. Brat Edmund był
lekarzem. Zmarł w wieku 26 lat zarażony szkarlatyną od pacjenta pełniąc lekarską
służbę. Był to dla 12-letniego Lolka cios może nawet większy niż śmierć matki.
Siostry swojej Olgi, nie widział, również zmarła. „Zostaliśmy we dwójkę, z Ojcem” będzie później wspominał. „Mogłem na co dzień obserwować jego życie, które było
życiem surowym. Kiedy owdowiał, stało się ono jeszcze bardziej życiem ciągłej
modlitwy. Nieraz zdarzało mi się budzić w nocy i wtedy zastawałem mojego Ojca
na kolanach, tak jak na kolanach widywałem go zawsze w kościele parafialnym.
Nigdy nie mówiliśmy ze sobą o powołaniu kapłańskim, ale ten przykład mojego Ojca
był jakimś pierwszym domowym seminarium”. Mocny, surowy żołnierz, a zarazem
człowiek głęboko wierzący i religijny. Młody Karol uczył się od ojca, że męskość
i życie modlitwy nie są sobie przeciwstawne, lecz się uzupełniają.
2. Młodzieńcze lata. W dniu wybuchu drugiej wojny światowej Karol Wojtyła był
absolwentem pierwszego roku filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego,
fascynował się literaturą, teatrem. W dniu 1.09.1939 roku przypadał pierwszy
piątek miesiąca, Karol poszedł tego dnia do spowiedzi do katedry na Wawelu.
Jego spowiednikiem i duchowym przewodnikiem był ks. Kazimierz Figlewicz.
To on wciągnął Karola do ministrantów i zasiał ziarno powołania. Karol Wojtyła
pracował prawie cztery lata jako robotnik w kamieniołomie na Zakrzówku,
a później w fabryce chemicznej Solvay w Borku Fałęckim. Jeden z robotników
powiedział mu: „Karolu, wy byście poszli na księdza”. Podczas tych trudnych lat
okupacji zafascynował się życiem duchowym. Wielki wpływ wyrwał na niego Jan
Tyranowski, krawiec, świecki pasjonat Bożych spraw, mistyk.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Nie rozstawajmy się z różańcem Cz. 2.

Różaniec to ulubiona modlitwa wielu świętych. Św. Jan Paweł II powiedział na
początku swego pontyfikatu, że Różaniec jest jego ulubioną modlitwą.
Św. Franciszek Salezy mówił zaś: „Poprzez tę modlitwę rozwijamy się, wzrastamy
i poznajemy nowe horyzonty. Św. Maksymilian Kolbe pisał natomiast:
„Prosta a wzniosła zarazem modlitwa – to różaniec święty. Przez tę modlitwę łatwo
możemy otrzymać wielkie łaski i błogosławieństwo Boże. W serca zbolałe spływa
balsam ukojenia, w duszach zrozpaczonych wita znowu promyk nadziei”.
Św. Ojciec Pio zachęcał, by jego duchowe dzieci posiadały nawyk modlenia się na
różańcu codziennie. Mawiał: „Odmawiajcie zawsze Jej Różaniec i czyńcie dobro.
Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to
modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”.
Wielu papieży pisało o Różańcu, wydawali liczne dokumenty, np. papież Leon XII
poświęcił tej modlitwie maryjnej aż szesnaście dokumentów. Zaś Papież Leon XIII
nazywany jest Różańcowym Papieżem. We wrześniu, przez sześć lat, pisał krótkie
encykliki poświęcone Różańcowi Świętemu, chcąc w ten sposób zachęcać ludzi,
by się modlili na różańcu. Ojciec Święty Benedykt XV powiedział: „Matka Boża,
która jest pośredniczką i szafarką wszelkich łask udzielonych ludziom, ma tak wielki
wpływ na swego Boskiego Syna, że zawsze okazuje swą moc, zwłaszcza wtedy, gdy
uciekamy się do różańca świętego”. 7 października został ustanowiony liturgicznym
Świętem Matki Bożej Różańcowej, aby upamiętnić różańcowe zwycięstwo pod
Lepanto. W miesiącu różańcowym pomyślmy, ile razy w naszym życiu różaniec
pomógł odnieść zwycięstwo, kochajmy różaniec i z nim się nie rozstawajmy.
Pamiętajmy to najlepsza obrona na pokusy zła.

