Intencje mszalne w tygodniu 30. 09 - 6.10.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Jan Szajna (greg. 5)

Wtorek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 6)

Środa

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 7)

Czwartek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 8)

Piątek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 9)

Sobota

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 10)

Niedziela

8.00

zm. +Jan Szajna (greg. 11)

Niedziela

10.30

zm. +Lucyna Szydło

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.09.2019 r.
1.26 Niedziela Zwykła - dziś też dzień naszego parafialnego Odpustu świętego
Michała Archanioła. Skorzystajmy z tej wielkiej łaski, jaką jest dar parafialnego
Odpustu, skorzystajmy z daru Tajemnicy Kościoła.
2. Kończymy dziś również Rekolekcje Ewangelizacyjnie, niech owocuje w nas
Słowo Boże i doświadczenie paschalnej, żywej wiary Kościoła. Dziękuje bardzo
ks. Mateuszowi i jego ekipie świadków za wysiłek tych ćwiczeń rekolekcyjnych.
3. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik. Jet to szczególny czas
Modlitwy Różańcowej w Kościele i miesiąc poświęcony misjom i również dziełom
misyjnym w Kościele. Dla dzieci układanka puzzlowa i konkurs biblijny, czytamy
dalej dzieje króla Salomona. Zachęcam całą parafię do Modlitwy Różańcowej,
dzieci młodzież i dorosłych. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych dla Róż
i również poświecenie różańców dla klasy trzeciej Szkoły Podstawowej.
4. W tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek
adoracja relikwii Papieża, a w Piątek również wyjazd do chorych z Najświętszym
Sakramentem od godziny 8.00.
5. W tygodniu wspominany św. Faustynę Kowalską św. Franciszka z Asyżu,
św. Teresę od Dzieciatka Jezus, św. Hieronima, i świętych Aniołów Stróżów.
6. Modlitwę Różańcową poprowadzą; w środę - schola, w czwartek - kandydaci
na ministrantów, w piątek - lektorzy, w sobotę - ministranci, a w samą niedzielę
godzinie 15.30 klasa trzecia Szkoły Podstawowej.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 5.10. proszę rodziny; Antoniewicz, Czaja Gryczka, Rygiel. Dziękuję rodzinom; Szombara, Mikosz, Wojtowicz, Guzik, Szopa,
Szopa za ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

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

26 Niedziela zwykła - Dzień Odpustu w parafii
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
Nastąpiła walka na niebie: Michał i jego
aniołowie mieli walczyć ze Smokiem (…)
I został strącony wielki Smok, Wąż Starodawny,
który się zwie diabeł i szatan, zwodzący całą
zamieszkałą ziemię, został strącony na ziemię,
a z nim strąceni zostali jego aniołowie.
z Apokalipsy Sw. Jana Apostoła (Ap 12,7-12a).
Święty Michale Archaniele! wspomagaj nas
w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich
zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie
krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Papież Leon XIII napisał tą modlitwę
(inwokację) do św. Michała Archanioła pod wpływem widzenia demonów,
które gromadziły się nad Rzymem, aby je osaczyć. 29 lipca 1886 r., polecił
Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów rozesłać ją do wszystkich Ordynariuszy
świata, aby kapłani odmawiali ją wraz z wiernymi, klęcząc, po każdej tzw.
Mszy Świętej, cichej, tzn. nie śpiewanej. Inwokację do św. Michała Archanioła
poprzedzały modlitwy do Matki Bożej …
Jezus i do mnie każdego dnia wypowiada swoje „pójdź za Mną”. Czy czuję się
wyróżniony, wezwany? I moim życiu jest wiele grzechu, chwil samotności,
poczucia niezrozumienia przez innych. Czy szukam wtedy Drogi Jezusa, by tak
prosto chwycić się Jezusa i iść Jego śladami? On bowiem codziennie na nowo, bez
zniechęcenia wyciąga ku mnie swą rękę przez Kościół. Wystarczy moja decyzja,
by zostawić wszystko, wstać i pójść za Nim. Czy się odważę ?
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Czemu tak bojaźliwi
jesteście ? Cz. 2.

Wspomniana wizja Boga z Raju, z Ogrodu
Eden i pokusa złego ducha sprawia, że my
mylimy się również często co do natury zła i
dobra. Wiele czynników warunkuje i to, że
w jakimś sensie odradza się obecnie stara
jak chrześcijaństwo herezja gnozy, czyli
herezja podziału i leku. Przedstawia ona
rzeczywistość tego świata dualistycznie
i w bardzo wyrafinowany sposób podsyca
lęki i obawy człowieka. Zainteresowanie
filmami o egzorcyzmach, czy traktowanie
szatana jako boga przez myślenie magiczne
sprawia, że wielu ludzi zaczyna traktować
złego ducha jako drugiego boga, nawet
bardziej skutecznego niż Bóg.
Wielu zaczyna dziś wierzyć, że zło nie pochodzi z naszego serca, tylko przychodzi
z zewnątrz. Tak jest oczywiście prościej, bo łatwiej jest szukać przyczyn zła poza
sobą, niż się nawracać. A Biblia mówi nam; Zło dobrem zwyciężaj.
Natknąłem się kiedyś na wypowiedź ks. Krzysztofa Wonsa, teologa duchowości,
w której przypomina on, że; „myśląc o działaniu szatana, powinniśmy mieć zawsze
świadomość tego, że jesteśmy od niego słabsi, ale zawsze jest z nami Bóg”.
W Ewangelii według św. Mateusza czytamy: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają
ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może
zatracić w piekle” (Mt 10,28). Warto pielęgnować zatem to przekonanie, że Bóg
jest większy od wszystkiego. To zaś pozwala koncentrować się na Nim,
pozbywać myślenia magicznego, a nie poszukiwać niebezpieczeństw i zagrożeń.
Warto również przypomnieć sobie ewangeliczną przypowieść Jezusa o pszenicy
i chwaście. Siewca sieje dobro (pszenicę), zły przychodzi i sieje zło (chwast)
między pszenicę, zatem kamufluje się, kłamie, przebiera w dobro.
Spostrzegają to robotnicy i mówią do gospodarza: „Przecież siałeś pszenicę, skąd
zatem chwast? Chcesz, żebyśmy poszli i wyrwali go?”. Jezus mówi jednak: „Nie.
Abyście przy wyrywaniu chwastu nie wyrwali także pszenicy” (por. Mt 13,24-30).
W życiu wiary możemy tak bardzo zaangażować się w usuwanie chwastów, że
przy okazji uszkodzimy również pszenicę. Trzeba jednak pogodzić się z tym, że
dwojaka rzeczywistość będzie trwać aż do żniwa. Nie można zatem skupiać się
wyłącznie na wyszukiwaniu śladów zła i zagrożeń. Kościół nie jest obwarowaną
twierdzą, która tylko wypatruje zagrożenia i cały czas przygotowuje działa do
obrony. „Zło dobrem zwyciężaj” – to niezwykle aktualna dewiza św. Pawła.
Im więcej bowiem pielęgnacji pszenicy, tym słabszy wzrost chwastu. Zatem nie
lękajmy się Boga, kochajmy Jezusa, to rzeczywiście pozwala pokonywać zło.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak długo jest z nami Chrystus po przystąpieniu
do Komunii Świętej ? Cz. 1.

Czy mamy tego świadomość, czy może i nie mamy,
Jezus Chrystus jest obecny pośród nas w Kościele od
chwili konsekracji słowami Kapłana we Mszy Świętej
chleba i wina w Ciało i Krew Jezusa. Jezus jest obecny
rzeczywiście pod postacią chleba i krwi. To nie jest
Opłatek. To jest Eucharystia. Ta prawda naszej wiary
może jednak rodzić następujące pytanie: Po tym, jak
przyjmiemy Jezusa w Komunii, jak długo pozostanie
On w naszym ciele ? Czy to kwestia sekund, minut,
godzin, czy może nawet i dni? Jak to jest ? .
Gdy spożywamy Komunię Świętą, to wtedy w sposób
fizyczny łączymy się z Jezusem. Można się zastanowić
jak długo ta fizyczna obecność trwa. Zanim odpowie
się na to pytanie, warto zastanowić się nad samą kwestią przebywania Jezusa
Chrystusa w chlebie i winie. Katechizm Kościoła Katolickiego uczy następująco:
„W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte prawdziwie, rzeczywiście
i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa,
a więc cały Chrystus” (KKK 1374). Tak więc zarówno w konsekrowanej hostii, jak
i w konsekrowanym winie, znajduje się Jezus w całej Swej pełni. Co więcej, nawet
najmniejszy kawałek hostii, czy kropla wina zawierają całego Chrystusa.
(cdn.)

