Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

zm. + Helena Nowak - intencja od kolegów syna Adama

Wtorek

.

zm. + Helena Nowa - intencja z Róży

Środa

.

zm. + Helena Nowak - intencja od rodziny Szopów

Czwartek

.

zm. + Helena Nowa - intencja od rodziny Uliaszów

Piątek

.

za parafian

Piątek

.

zm.+ Maria i Piotr Sanoccy, Grzegorz i Julia Sajdak

Sobota

.

zm. + Maria, Kazimierz i Hieronim Longawa

Niedziela

.

zm.+ Helena i Władysław Pachana

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

w intencji Miłosza o potrzebne łaski

Ogłoszenia duszpasterskie -

. .

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr /

.

.

r. Rok IV .

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

Z darem
ewangelicznego słowa.
r.

. Dziś niedziela zwykła.
. Na Kościół i na funkcjonowanie parafii parafianie w styczniu w niedziele
miesiąca ofiarowali
, złp. Bóg zapłać ofiarodawcom.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. W najbliższy piątek . . Święto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu Msze
Święte o godzinie . i o . . Na Mszach Świętych poświecenie gromnic
w nawiązaniu do Najświętszej Maryi Panny. Jest to dzień życia konsekrowanego
w Kościele. Taca mszalna przeznaczona jest na klasztory klauzurowe, które swoją
modlitwą, ofiarą wspierają cały świat. Klasa trzecia Szkoły Podstawowi ma w tym
dniu spotkanie przed Pierwszą Komunią świętą i poświecenie modlitewników.
. Pierwszy Czwartek modlitwa przy relikwiach Papieża Polaka.
. Pierwszy Piątek wyjazd do chorych po Mszy Świętej o . .
. Pierwsza sobota i modlitwa do Najświętszego Serca Maryi. W tym dniu także
wspomnienie Sw. Błażeja - Kościół w tym dniu pobłogosławi jabłka.
. Jeszcze można zapisać się na pielgrzymkę do Wilna - zapisy w zakrystii - już
zapisało się osób. Zachęcam parafian na pielgrzymowanie w kwietniu.
. Trwa modlitwa za gimnazistów. Imiona kandydatów do bierzmowania są
w koszyku na ołtarzu Ukrzyżowania. Nie zapomnijmy o nich.
. Rozpoczęły się Ferie zimowe nie zapomnijmy o Bogu i o codziennej modlitwie.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Szydło - Czech, Sep,
Bogacz - Szydło; bardzo dziękuję rodzinom; Szydło, Pietruszka za ostatnie
sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela”-jak zawsze - do odebrania dla prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

Niedziela Zwykła
„Lecz Jezus rozkazał mu surowo:
„Milcz i wyjdź z niego”.
Wtedy duch nieczysty zaczął go targać
i z głośnym krzykiem wyszedł z niego”...
z Ewangelii Sw. Marka Mk , - 8
W życiu każdego człowieka przychodzi i taka chwila, gdy wszystko się rozsypuje.
Plany, marzenia, zamierzenia, wszystko jakby runęło. Człowiek zostaje wówczas
sam, mocno doświadczając własnej niemocy, bezradności, bezsilności, lęku. Jakże
często takiego stanu ducha i życia doświadczają niekiedy ale i nie tylko rodzice,
gdy ich dzieci odchodzą z domu, wybierając obce drogi, albo i gorzej schodząc na
manowce i bezdroża bezsensu życia. Czasem takie myśli i boleśnie rzeczywiście
niezrozumiale chwile dotykają małżonków, ludzi młodych itp. .
W tym trudnym czasie jakże łatwo wpaść w znużenie, zniechęcenie, zmęczenie,
a nawet może i w depresję czy straszliwy smutek i pustkę. Można pomstować
wtedy na biedny los, na Boga. Można narzekać i oskarżać siebie, współmałżonka i
innych ludzi, a nawet i sam Kościół. Można, zacisnąwszy zęby, miotać się i wysilać,
by pojawiły się jednak oczekiwane przez nas zmiany. Tak, można, ale to są te
nasze, tylko nasze ludzkie rzeczywiście tylko ludzkie sposoby.
A można zatrzymać się i oddać wszystko w miłujące obie dłonie Boga Ojca. Bóg
ma moc, by zaplanować nam lepiej życie, Jemu zaufać to znak. Wypełnić się
Miłością Bożą, to doświadczyć wielkiej otwartości i zaufania na nieskończoną
Bożą inwencję, tak jak i w Ewangelii na dzisiejszą niedziele. Jezus zadziała. On jest
obecny. On jest Bogiem. On poprowadzi autobiografie i drogę życia. „Panie Ty
wszystko wiesz, Ty wiesz że Cię kocham”… x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Modlitwa gestów i słów - jak
uspokoić myśli.
Znacie może to żartobliwe powiedzenie:
„O czym pomilczymy teraz?” To głęboka
prawda każdego ludzkiego życia. Trzeba i warto rozmawiać, ale by słowa nie
stały się puste, trzeba czasem i pomilczeć i rozważyć sens wypowiadanych słów.
To jest tak, jak z pieniądzem: gdy go za dużo w obiegu, traci wartość, gdy go za
mało rodzi chciwość. Prawda jest zatem po środku. Słowa modlitwy, myśli,
gesty, obrzędy, ceremonie, itp. znaczą bardzo wiele, ale mogą stać się puste gdy
zabraknie w nich Miłości. I wtedy warto pomilczeć przed Bogiem o swej duszy
i całym życiu, o świecie i wieczności aby słowa znów zaczęły owocować.
Człowiek należy do świata materialnego, w nim żyje i jest obecny, ale potrzebuje
też słów i gestów na modlitwie. A dlatego, że należy równocześnie i do świata
ducha - potrzebuje myśli, uczuć, tęsknoty. Modlitwa serca - obecności całym
sercem - powinna zatem towarzyszyć każdej formie modlitwy we wspólnocie
rodzinnej czy wspólnocie Kościoła. Tradycja chrześcijańska zna taką modlitwę
zwaną rozmyślaniem. Jest to wsłuchiwanie się w to, co mówi Bóg. Najczęściej
Boga prosimy, ale w rozmyślaniu sprawa zostaje odwrócona. Nie ja proszę Boga,
lecz staram się usłyszeć, o co prosi mnie Pan Bóg! Usłyszeć, zrozumieć, przylgnąć
do tego, odpowiedzieć myślą, słowem, życiem, oto schemat tej modlitwy .
Rozmyślanie ma ogromnie bogatą tradycję i znaczenie zwłaszcza w klasztorach
i wspólnotach zakonnych i kapłańskich. Ale taki też wysiłek myśli, rozmyślania,
rozważania powinien towarzyszyć i modlitwie i życiu każdego człowieka. Umysł
i serce każdego człowieka potrzebuje duchowego pokarmu. Najwartościowszą choć i trudną - strawą modlącego się ludzkiego umysłu jest Pismo Święte.
Pomocą są również pisma mistrzów życia duchowego, i tych sprzed wieków,
i tych współczesnych. Rozmyślanie i cisza pobudza myśl, wyobraźnię, uczucia
i pragnienia, umacnia się pewność wiary, serce modlącego się człowieka zwraca
się głębiej ku Bogu, a nadzieja położona w Bogu pozwala iść pod prąd wszelkich
przeciwności zewnętrznych i wewnętrznych. Obserwowaliście kiedyś może parę
młodych ludzi na spacerze? Idą obok siebie, rozmawiają, od czasu do czasu jedno
spojrzy na drugie, rozlegnie się słowo, a potem spojrzenie pełne wiary dopełnia
reszty. Po jakimś czasie takiego bycia razem, obydwoje milkną. Może trzymają się
za ręce, a może i nie, nie mówią nic, patrzą tylko na siebie, słów nie słychać,
śmiechu też nie. Dopiero teraz są naprawdę blisko siebie, są razem, doświadczają
jedności. Proszę nie gorszyć się tak bardzo może tylko ludzkim porównaniem, ale
korzenie tego porównania tkwią właśnie rzeczywiście w Piśmie Świętym,
w Biblii. Tam jest obecny wzór doskonałości, wzór Bożej opieki. cdn.

Rocznice sakramentu małżeństwa.
lat temu - w
roku - ślubowali przed Bogiem;
. Jan Zborowski i Zofia Jasińska
. Józef Misiołek i Ewa Białogłowicz
. Tadeusz Jastrząb i Agnieszka Mazur
. Wacław Skwara i Urszula Orłowska
. Bogumił Szpiech i Urszula Pachana
. Tadeusz Kobak i Jolanta Janeska
lat temu - w
roku - składali swe śluby przed Bogiem;
. Tomasz Mazur i Julia Stasiczak
. Dariusz Urbanik i Beata Majchrowicz
. Daniel Pikul i Monika Długosz
. Jerzy Knap i Monika Malinowska
. Piotr Szczurek i Jolanta Białogłowicz
. Maciej Staroń i Ewa Orłowska
. Bogumił Folcik i Lidia Kozubal
lat temu - w
roku - sakrament małżeństwa zawarli;
. Szczurek Dariusz i Ewa Kucharska
. Zenon Wierdak i Dorota Longawa
. Mateusz Szczepanik i Ewa Przybyła
. Wojciech Huta i Monika Dudzik
cdn.

