Intencje mszalne w tygodniu

.

- . .

r.

Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm. + Stanisława i Henryk Mackoś

Wtorek

.

zm. + Zofia Szydło -

Środa

.

za zmarłych z rodziny Zajchowskich i Matelowskich

Środa

.

zm. + Jan I Emilia Malinowscy, Zbigniew Cichy

Środa

.

za zmarłych parafian

Czwartek

.

zm. + Jan Jaracz

Czartek

.

zm. + Henryk Szopa

Piątek

.

zm. + Władysława, Jacek, Artur Fuksińscy

Sobota

.

zm. + Jaracz Jan i zmarli z rodziny Jaracz

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

W intencji Miłosza o potrzebne łaski

Niedziela

.

zm. Helena Józef, Małgorzata i Janusz

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
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. niedziela zwykła. Dziś Niedziela poświecenia świątyni i oddania jej do kultu,
czci wiernych, modlitwy i Liturgii.
. W tym tygodniu Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte o godzinie;
.
. i . Pamiętajmy o sakramencie spowiedzi dla możliwości zyskiwania
odpustów zupełnych i ofiarowania ich za zmarłych.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . . Modlitwę -Różaniec - w poniedziałek
poprowadzą przedszkolaki. Plansze różańcowe składamy / listopada w kościele,
a rozstrzygniecie konkursu w niedzielę listopada o godzinie . .
. Dzień Zaduszny. Dwie Msze Święte o godzinie . i o . , wieczorem także
procesja na cmentarz z modlitwą za zmarłych.
. Pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca listopada. Wyjazd do
chorych w piątek od godziny . . Adoracja relikwii św. Jana Pawła II w czwartek.
. Istnieje możliwość zyskiwania odpustów za zmarłych zupełnych - od do
listopada i cząstkowych w pozostałe dni listopadowe. Modlitwa wypominkowa
codziennie w listopadzie po Mszy Świętej.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Longawa - Pęcak,
Longawa, Erdelli; bardzo dziękuję rodzinom; Wilk, Szeliga, Bujek, Ochała-Liwosz,
Parylak za kwiaty i za ostatnie sprzątnie kościoła i zagrabienie liści przy kościele.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - 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.

Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela
zwykła
„Będziesz miłował Pana Boga
swego całym swoim sercem,
całą swoją duszą i całym
swoim umysłem ". To jest największe i pierwsze przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: "Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego".
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
z Ewangelii według św. Mateusza Mt , - 0
Za wiarą chrześcijańską powinny iść czyny. To prawda. Gdy z modlitwy rodzi się
rzeczywiście czyn wiary, gest, postanowienie, zachęta, wyzwala się z nas dobro.
Bez modlitwy nie ma religijności i pobożności, nie ma wiary i zasłuchania w Bożą
Miłość. Czynem chrześcijańskim jest również przyznanie się do Jezusa Chrystusa
i Kościoła wobec ludzi, wobec świata, także i to wyrażone w modlitwie.
Jezus przypomina nam dziś Przykazanie Miłości. To z niego rodzi się zasłuchanie
w drugiego człowieka, dialog z nim, troska o jego dobro i szczęście. Tak, i Kościół
nieustanie przypomina, że zrozumienie drugiej osoby jest owocem zasłuchania.
Miłość bez zasłuchania się w drugą osobę jest niemożliwa. Miłości nie można
zakupić w sklepie, nawet w tym najlepszym reklamowanym w telewizji. Wśród
wielu różnych składanych obietnic dotyczących daru i tajemnicy Miłości, jest i ta:
przyznać się do Chrystusa przed drugim człowiekiem. Jezus takiego wyznania nie
zapomni, wskaże drogę realizacji postanowień, a kiedyś i życie wieczne, tak jak
obiecał. On jest Drogą, Prawdą i Życiem. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Siedem próśb
Modlitwy Pańskiej.
Modlitwa Pańska - Ojcze nasz... jakże przedziwne to są słowa… Nauczył ich sam
Jezus. Św. Augustyn tak pisze omawiając jej treść : „Zbadajcie wszystkie możliwe
modlitwy, jakie znajdują się w Piśmie Świętym, a nie wierzę, byście mogli znaleźć
w nich coś, czego nie zawierałaby Modlitwa Pańska”. Św. Tomasz z Akwinu dodaje:
„Modlitwa Pańska jest najdoskonalszą z modlitw. W niej prosimy nie tylko o to,
czego możemy słusznie pragnąć, ale także w kolejności, w jakiej należy tego
pragnąć. Modlitwa Pańska nie tylko uczy nas prosić, ale także kształtuje wszystkie
nasze uczucia”. Starannie ułożona - przez samego Jezusa - formuła, powtarzana
codziennie, jest dla wierzących darem zrozumienia potrzeby wiernej modlitwy
i połączenia z nią czynu chrześcijańskiego.
.„Ojcze nasz… Abba Tatusiu ”- przywykliśmy do tej formy modlitwy od naszego
dzieciństwa, od dziecka. Gdy Jezus mówił o Bogu formą słowa „Abba”, było to
zaskakujące, wręcz rewolucyjne. Bóg był i jest Panem i Zbawicielem, Bóg jest
Wszechmocnym, jest potężnym Stwórcą, jest Sędzią, jest i Ojcem dla Jezusa.
Ale Jezus do tajemnicy Bożego dziecięctwa dopuszcza i nas! Być dzieckiem Boga to cud i dar, ogromny, niezasłużony, niezgłębiony dar. To zobowiązuje: dziecku
Boga przystoi dobro i czynienie dobra. Tak więc już początek Modlitwy Pańskiej
oznacza zobowiązanie. A gdy mówimy „nasz”, zobowiązanie się potęguje - bo
stajemy wobec Boga nie w oderwaniu od innych ludzi, nie wynoszący się nad
innych, lecz świadomi również wielorakich powiązań z innymi ludźmi - przede
wszystkim powiązań miłości i powiazań grzeszności we wspólnocie Kościoła, bo
„Bóg jest Miłością”, Bóg uzdrawia i leczy grzeszność.
. Któryś jest w niebie…” Niebo to nie miejsce, a sposób istnienia. Nie oddalenie
- ale majestat Boga. Bóg to Ojciec tak bardzo nam bliski, ale równocześnie tak
wielki, tak inny - że musimy w pokorze paść przed nim na kolana aby doświadczyć
nieba, sposobu istnienia a nie tylko miejsca, nieba już na ziemi.
. Święć się imię Twoje…” Imię Boga jest święte i powinno być święte w nas,
w naszych myślach i słowach, w naszych czynach i całym życiu. Nie tylko w nas,
ale i przez nas. Jako dzieci Boga winniśmy uświęcać cały świat.
. Przyjdź Królestwo Twoje…” A Królestwo Boże to - jak pisze Apostoł Paweł „sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym” Rz , . Za dni naszego
życia na ziemi, trzeba nam Królestwo Boże kształtować we współpracy z łaską
Bożą. A ostateczne spełnienie oglądać i przeżywać będziemy, gdy Chrystus wróci
w chwale. Boży dar pomnożony naszym wysiłkiem, osiągnie pełnię w nas.
cdn.

Wszystkich Świętych - to nie Święto Zmarłych.

Wszystkich Świętych - to nazwa święta obchodzonego listopada każdego roku
przez Kościół Katolicki. Potocznie używa się czasami w mediach słowa „święto
zmarłych”. Warto jednak przypomnieć, że papież Grzegorz IV zarządził, aby to
listopad był dniem poświęconym pamięci Wszystkich Świętych.
W Polsce niektóre media mówią właśnie w ten sposób o tym świecie. Ale według
wskazań Kościoła, jest to wspomnienie w jednym dniu Wszystkich Świętych. Skąd
wzięło się zatem „Święto Zmarłych”? Odpowiedź jest dosyć prosta - z dawnego
PRL-u. Ta nazwa zakorzeniła się głęboko w pamięci wielu osób i jest przekazywana
młodym pokoleniom, które nawet nie zdają sobie sprawy, dlaczego mówią
o pierwszym listopada właśnie tak, a nie zgodnie z nauką Kościoła.
listopada ozdabiamy nagrobki, stawiamy na grobach zapalone znicze, które mają
przypominać o pamięci. Nad grobami się modlimy, prosząc o łaskę zbawienia dla
zmarłych. Kościół w tym dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do
chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę,
która ma też ich zaprowadzić do świętości. Kościół przypomina również prawdę
o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi listopada
i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusznym. Cała wspólnota
Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby
przed tron Boży. Aby przyjść pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący
mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne. cdn.

