Intencje mszalne w tygodniu 4.03 - 10.03.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Kazimiera Bogacz - 4 rocznica śmierci

Wtorek

17.00

zm. +Stanisław Pac - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

7.00

zm. +Stanisław Pac - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

zm. +Michalina Piotrowska - 16 rocznica śmierci

Czwartek

17.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od córki Joanny z rodziną

Piątek

17.00

zm. +Urszula Pasterniak, Helena i Stanisław Czaja

Sobota

17.00

zm. +Alfred Białogłowicz

Niedziela

8.00

zm. +Antonina i Władysław Majchrzak

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. +Janina Czaja

Ogłoszenia duszpasterskie - 3.03.2019 r.

1. Dziś 8 niedziela zwykła. Jest to dla nas niedziela adoracyjna i niedziela zmiany tajemnic
różańcowych. Rozpoczynamy w Kościele Tydzień Trzeźwości i modlitwy o trzeźwość.
Na Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa będzie wystawiona Księga Trzeźwości na ten
tydzień i na cały Wielki Post. Zachęcam by się do niej wpisywać w duchu wiary.
2. 6.03. w środę rozpoczynamy w całym Kościele czas Wielkiego Postu. Ten czas ma nas
przygotować do Świąt Paschalnych. Propozycja duszpasterska na te 40 dni to; zdrapka
wielkopostna dla rodzin, układanka dla dzieci związana z drogą wiary i nabożeństw,
rekolekcje wielkopostne, postanowienia i wyrzeczenia wielkopostne, postarajmy się
pamiętać o nich i stosować je w swoim życiu. Przypominam również o praktykach
wiekopostnych dotyczących spożywania pokarmów zwłaszcza w Środę Popielcową.
Taca ze Środy Popielcowej to jałmużna postna. W tym dniu dwie Msze Święte 7.00 i 17.00.
3. Wspierajmy modlitwą młodych z naszej parafii, którzy wyjeżdżają na rekolekcje do
domu rekolekcyjnego do Rzepedzi - 8.03 -10.03. Dziękuje za pomoc w ich przygotowaniu.
4. W tygodniu - pierwszy czwartek - adoracja relikwii sw. Papieża Polaka.
5. Drogę Krzyżową w piątek poprowadzi dla nas Koło Gospodyń Wiejskich. Msza Święta
po Drodze Krzyżowej. W tym dniu Dzień Kobiet pamiętajmy w modlitwie i w życzliwości.
6. Do sprzątania kościoła na sobotę - 9.03 - proszę rodziny; Zajchowski, Parylak, Ochała.
Dziękuje rodzinom Szeliga, Wilk za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty. Pamiętajmy
na czas Wielkiego Postu nie stawiamy kwiatów na ołtarze. Ofiary na Kwiaty do Bożego
Grobu tradycyjnie można składać w sklepie u P. D. Wojtowicz.
7. Odbyła się Olimpiada z religii dla klas starszych i będzie też Olimpiada z religii dla klas
młodszych w tym tygodniu.
8. Zapisy na Dni Młodych w Dukli u mnie bezpośrednio - cena 35 złp. - na dwie raty.
9. Posprzątajmy Wietrzno, rowy, pobocza, parking koło Domy Ludowego (itp.). śmieci
po zimie są wszędzie i jest ich bardzo dużo, a powoli idzie ku nam wiosna ...
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 9/ 03. 03. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.
8 Niedziela zwykła.
„Hodowlę drzewa poznaje się po jego
owocach, podobnie serce człowieka
po rozumnym słowie.
Nie chwal człowieka, zanim poznasz,
jak przemawia, to bowiem jest próbą dla ludzi”...
z Księgi Syracydesa (Syr 27,4-7)
Otrzymaliśmy od Pana Boga cudowny dar mowy, języka, zrozumienia, dar relacji,
całkowicie za darmo, bez żadnej zasługi. Pytajmy się siebie samych jak i naszych
wychowanków, przyjaciół, czy napotkanych ludzi : jak go wykorzystujemy?
Przecież wiemy, zgodnie z tym, co mówił św. Jan Paweł II, że z każdym darem
łączy się i zadanie. Otrzymaliśmy dar, aby nim służyć, aby wykonać zadanie.
Dziś dysponujemy wieloma środkami komunikacji społecznej, w jednej chwili
możemy się również porozumieć z kimś, kto jest nawet i na innym kontynencie.
Jednak okazuje się, że zamiast budować relacje - do czego jesteśmy zobowiązani
przez Boga - to je niszczymy, źle wykorzystując dar mowy i komunikacji. Nie tylko
należy mówić o dobrym sposobie wypowiadania się i nawiązywania relacji, ale
i samemu to ukazać: „Słowa uczą, przykłady pociągają”. Można postawić pytanie:
A gdybyśmy dostawali ograniczoną ilość słów, po których mowa by zanikała?
Pisze K. Nosowska w swojej fascynującej książce pt. „A ja żem jej powiedziała”:
„I zastanawiam się, czy gdybyśmy mieli ograniczoną ilość słów do wykorzystania, to
czy paplalibyśmy bez opamiętania, czy zostawili sobie jakąś pulę, by móc powiedzieć
coś ważnego”? Warto to pytanie o dar mowy i języka postawić i dziś... Ale przede
wszystkim należy postawić to pytanie sobie samemu w nowym Wielkim Poście.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
O Różach Różańcowych. Cz. 4.

„Maryja zachowywała wszystkie te słowa
i rozważała je w swoim sercu”... (Łk 2,19).
W tym bardzo szczególnym kluczu Bożego Słowa
ukazującego Maryję, należy również rozumieć
monotonną powtarzalność Modlitwy Różańcowej.
Dzięki niej, dzięki tej modlitwie Słowo Boże wnika
w krwioobieg życia duchowego chrześcijanina,
który oddaje się kontemplacji, a umysł - zamiast
błądzić wśród rozmaitych ziemskich wyobrażeń zostaje stopniowo poddany w posłuszeństwo Chrystusowi, aby odnawiać się,
uspokajać i przemieniać według wzoru z nieba (Por. Rz 12,2). Wierny z Różańcem
staje się mistykiem. Jest w tym sporo racji, spokój i cisza Modlitwy Różańcowej
pozwalają na głębsze wejrzenie we własne serce, w którym - według nauki św.
Augustyna - przemawia sam Bóg. Znanym dobrze problemem życia duchowego
jest jednak stan rozproszenia oraz wypływająca z niego pokusa zniechęcenia.
Doświadczenie pokazuje, że w wyjątkowy sposób dotyka ona właśnie modlitwy
„Psałterzem maryjnym”. Wynika to z uświęcenia i skuteczności, jakiej słynie ta
właśnie forma pobożności. Odmawianie prostych modlitw; Ojcze nasz, Zdrowaś
Maryjo...Chwała Ojcu... zamienia się w batalię ze znużeniem czy roztargnieniami.
Łaska pozostaje skuteczna w chwilach duchowej radości, jak i w oschłościach,
ponieważ nie zależy ona od uczuć. Modlitwa utrudniona przez takie mimowolne
zniechęcenie bywa bardziej zasługująca, bardziej ofiarna, mniej egoistyczna
(człowiek pozbawiony przyjemności płynących z pobożnych praktyk wystawiony
jest na próbę wierności Bogu tylko ze względu na Jego miłość). Kiedy zawodzi
słaba ludzka natura, wystarczy - według powiedzenia św. Jana Chryzostoma –
bardzo chcieć ... Ideałem pozostaje jednak skupienie, a roztargnienia należą do
codziennego doświadczenia chrześcijan. Nie trzeba jednak zanadto się nimi
zamartwiać, ani też przesadnie zajmować się usilnym ich przezwyciężaniem...
Wystarczy spocząć przed Jezusem, w rękach Najświętszej Panny, kontynuując
modlitwę pomimo duchowych ciężkości i codziennych trudów: „nie staraj się ich
odganiać zbyt gwałtownie”, „jeśli bowiem czujesz się przybity(a), smutny(a)
i zgnębiony(a), nie przestań mimo to trwać w pokoju”. Bóg, który patrzy w serce
i widzi w ukryciu (Por. Mt 6,6), potrafi dostrzec intencje trwania nawet pośród
najbardziej oschłej modlitwy. Znana zasada duchowa mówi ponadto, że kiedy do
pobożnych praktyk wdziera się zniechęcenie, wtenczas należy wręcz te praktyki
podwoić z miłością. To czasem wielka i straszna walka dla duszy ale przynosi
owoce dla innych i dla modlącego się. Od Różańca nie uciekajmy, Różaniec to
droga wzrastania w wierności i miłości. Różaniec to obrona przed złem.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Uczestniczki Olimpiady z religii w Miejscu Piastowym.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy dusze zmarłych są wśród nas. Cz. 4.

Dusze zmarłych mogą przenikać do świata żywych, prosząc o modlitwę (jak
to czynią właśnie dusze czyśćcowe), ale także i po to, aby przestrzegać nas
przed niebezpieczeństwami, a nawet… i ratować nam życie.
Oczywiście dusza ludzka jest bytem niematerialnym, a więc tak naprawdę, jeśli
ukazuje się w sposób widzialny, mamy do czynienia z jakimś ciałem pozornym,
które pojawia się ludzkim zmysłom jako skutek oddziaływania bytu duchowego
na ludzką wyobraźnię. Chodzi o to, że dusza wytwarza niejako „obraz” samego
siebie. Ludziom mogą ukazać się dusze, które bądź cieszą się już widzeniem
uszczęśliwiającym (w niebie), bądź te, które czasowo znajdują się w czyśćcu,
ale w skrajnych wypadkach nawet potępione.
Święty Tomasza z Akwinu pisał: „Można przyjąć, że niekiedy również potępieni
otrzymują pozwolenie na ukazanie się żywym, aby pouczyć ich lub przestraszyć,
lub też aby prosić o wstawiennictwo dla dusz, które znajdują się w czyśćcu.
Jest jednak pewna różnica między świętymi a potępionymi, ponieważ ci pierwsi
mogą ukazać się kiedy chcą, natomiast ci drudzy nie. Bowiem, jako święci już za życia
ziemskiego otrzymywali jako łaskę charyzmatyczną dar czynienia cudów”.
Skoro duchy zmarłych mogą ukazywać się wyłącznie za przyzwoleniem Boga,
to nie ma powodu, aby się ich bać, wszak „wszelki duch Pana Boga chwali”,
jak mawiali nasi ojcowie. Pamiętajmy i my również o tej zachęcie i radzie.
Pamiętajmy, gdyż do Boga należy ostanie słowo na ziemi. Bóg jest równocześnie
Panem życia. Jezus, Bóg, jest Życiem, Prawdą, Drogą.
(cdn.)

