Intencje mszalne w tygodniu 1.04 - 7.04.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - od rodziny Sępów i Szydłów

Wtorek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od PZU Krosno

Środa

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od koleżanek córki Justyny

Czwartek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - Intencja od PZU Jasło

Piątek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od z rodziną

Sobota

18.00

zm. + Lucyna Szydło - intencja od Eli, Ani, Janka Materniak

Niedziela

8.00

zm. +Zbigniew Cichy

Niedziela

10.30

zm. + Lucyna Szydło - intencja od Urszuli i Grzegorza Korab

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 31.03.2019 r.
1. 4 Niedziela Wielkiego Postu. Dziś Gorzkie Żale o godzinie 15.30. Nie zatracajmy
ducha Wielkiego Postu w naszej zwyczajnej codzienności. Pamiętajmy...
2. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek poprowadzą dla nas kandydaci do
Sakramentu Bierzmowania z klasy 3 Gimnazjum i klasa VIII.
3. Trwają nasze rekolekcje wielkopostne parafialne i szkolne. Zakończenie
rekolekcji jutro w poniedziałek o godzinie 18.00. Niech nas nie zabraknie na
rekolekcyjnym zakończeniu i błogosławieństwie.
4. 2 kwietnia - 14 rocznica śmierci - przejścia do Domu Ojca Jana Pawła II.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca kwietnia.
Adoracja relikwii św. Papieża Polaka w czwartek, nie zapomnijmy. W piątek udam
się do chorych w parafii z Najświętszym Sakramentem od godziny 8.00.
Pamiętajmy o spowiedzi pierwszopiątkowej w dniach poprzedzających piątek.
W sobotę czcimy Serce Niepokalanej Matki Maryi.
6. Już coraz bliżej Spotkanie młodych w Dukli. Proszę jeszcze rodziny w parafii
o przyjęcie młodych pod swój dach. Wystarczy dywan i ciepło w domu.
Brakuje jeszcze miejsc noclegowych dla młodych z archidiecezji przemyskiej.
7. Za tydzień w niedziele wiosenne spotkanie Rady Duszpasterskiej. Zapraszam
wszystkich członków Rady Duszpasterskiej na plebanie po sumie.
8. Spowiedź świąteczna - wielkopostna w naszej parafii będzie 15 kwietnia
w Wielki Poniedziałek. Pamiętajmy o sakramencie pokuty.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę 6.04. - proszę rodziny; Bożętka i Dziadowicz.
Dziękuję rodzinom; Sajdak - Chomentówki, Marosz za ostatnie sprzątnie kościoła.
10.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej”, jak zawsze do odebrania dla
stałych prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki
Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Odeszła do wieczności do Domu Ojca śp. +Helena Szydło. Wieczny …

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 13 / 31. 03. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.
4 Niedziela Wielkiego
Postu.
„Będziemy ucztować i bawić się,
ponieważ ten mój syn był umarły,
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”…
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 15,1-3.11-32)
W każdym ludzkim oczekiwaniu jest również obecne cierpienie. Nie da się tutaj, na
tej ziemi, uniknąć trudu, cierpienia, oczekiwania, wysiłku, związanego z realizacją
dążeń i pragnień. Ale i im bardziej człowiek czegoś pragnie, im bardziej prawdziwe
jest to dążenie, tym większa w nim gotowość do cierpienia, ponoszenia jakichś
trudów i wyrzeczeń, by spełniło się to, czego się pragnie.
Historia Syna Marnotrawnego powinna być czytana i rozważana przez wszystkich
rodziców. Można w niej zobaczyć, jak nie traktować swoich dzieci, czego nie
robić, jeśli rodzic chce, by rodzeństwo się kochało i szanowało, by była między
nimi miłość, a nie nienawiść. Ta ewangeliczna perykopa, to również historia dla
wszystkich, którzy doświadczają nienawiści: własnej lub cudzej. Jest w niej też
obecna przestroga przed własną nienawiścią wobec drugiego człowieka: nigdy
nie wiemy, kiedy i w jakich okolicznościach spotkamy tego, kogo skrzywdziliśmy.
Jest w tej perykopie też ogromnie dużo nadziei, że Bóg jest w każdej granicznej
sytuacji nawet tej najtrudniejszej. Nic nie jest poza Jego wolą i wiedzą. I tylko od
decyzji człowieka zależy, co zrobi i jak się zachowa: czy może zabije, czy sprzeda
w niewolę, czy podejmie i odszuka próbę ratowania, czy oprze się nienawiści do
tych, którzy skrzywdzili, czy zaprosi Boga i odda Mu wszystko, czego doświadcza.
Bo tylko On, tylko Bóg ma moc ze zła wyprowadzić wielkie dobro. Tylko Bóg.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Świadectwo z Rekolekcji w Rzepedzi.

Wyrwani z naszej wietrzańskiej codzienności opiekunowie i młodzież znaleźliśmy
się w miejscu gdzie obecność Boga w Słowie i Sakramentach jest bardziej
intensywniej odczuwalna niż na co dzień, gdzie nasze myśli i słowa serca częściej
zwracały się ku Niemu. To był wspaniały czas rekolekcji.
Od rana poprzez wspólną modlitwę przy śniadaniu, katechezy, dzielenie się
Słowem Bożym w grupach, Msze Święte, spowiedź, komunie, posiłki, wspólne
wyjście, śpiewy i na zakończenie dnia adoracja Pana Jezusa do 23.00. Trwało to
prawie 3 dni. Gdy wróciliśmy ktoś z młodzieży podsumował, że było to za krótko.
Myślę, że każdemu z nas taki inny czas mógłby się spodobać. Większości z nas ,
bliska obecność Boga jest miła i leczącą nas z codziennych trosk, pospiechu
leków i ciężarów … W niebie będzie to stan trwający, wieczność. Będziemy z Nim
obcować, wraz ze wszystkimi świętymi. Mamy utarte schematy codzienności.
Bóg chce w nie wchodzić aby nas uszczęśliwić. Pozwalajmy Mu.
Rekolekcje trwały krótko, ale w okresie wakacji i ferii jest możliwość spędzenia
takiego czasu raz jeszcze (Oaza, RAM, KSM)… Mobilizujmy nasza młodzież już
teraz bo to dobre inwestycje dla nas i dla nich na później.
W bliskości Boga i drugiej osoby, która tez Go pragnie człowiek staje się
człowiekiem. Miejmy odwagę oddać nas i nasze dzieci Jemu.
Kiedyś ks. Proboszcz Józef Fejdasz zaproponował a rodzice wyrazili zgodę.
Owoce tych Wakacji z Bogiem zbieram ja i moja rodzina do dzisiaj.
Gdybyśmy tak zapragnęli…

Rekolekcje szkolne - 2019

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Modlitwa Aktem strzelistym. Cz.3

Modlitwa aktami strzelistymi pomaga człowiekowi żyć w Bożej obecności. Według
ojca Jezuity ks. Romano Guardiniego, poszczególne wezwania „stają się jakby
naczyniami, do których wlewa się obfitość ludzkiego serca”. Praktykowane akty
strzeliste i pobożne wezwania rozpalają nasze życie duchowe, podsycają je jak
drewienka dokładane do ognia, by płynęło ciepło dla całego otoczenia. Poprzez
ich częste odmawianie, powtarzanie, ognisko łask Bożych płonie w duszy ludzkiej
nieustannym płomieniem (Por. J. Szczypta, Modlimy się aktami strzelistymi,
Sandomierz 2007, s. 10). Poradnik i modlitewnik dla jezuickich braci zakonnych
poświęca cały rozdział sposobowi czynienia i odmawiania aktów strzelistych.
Czytamy w nim m.in. „że ze względu na wiele zajęć, jakimi bracia są pochłonięci,
wymaga się od nich, by na każdym miejscu i przy każdej pracy często myśl swą do
Boga podnosili, na Jego obecność wszędzie pamiętali i to uważali za najlepszy rodzaj
modlitwy” (Zasady życia duchowego dla użytku Braci Towarzystwa Jezusowego,
Stara Wieś 1990, s. 107). Wszak o św. Ignacym Loyoli założycielu OO. Jezuitów
pisał współczesny mu ojciec Ribadeneira, że „na widok roślinki, listka, kwiatka,
owocu lub robaczka zaraz myśl do nieba wznosił i w tych maleńkich rzeczach
wielkość Boga wysławiał”... Natomiast św. Piotr Faber, tłumacząc jak czynić akty
strzeliste, powiadał: „Przechodząc przez miasto jakieś lub wieś, proś Boga, aby się
nad tobą zmiłował przez zasługi tych, którzy Mu tu wiernie służą”. Każdy czas jest
dobry na praktykowanie takiej właśnie modlitwy aktami strzelistymi.
Nie potrzebujemy na nią dodatkowego czasu ani szczególnego miejsca.
Nie musimy jej nawet wystukiwać na monitorze telefonu komórkowego, by za
pomocą przycisku „wyślij” dostarczyć ją odbiorcy w postaci SMSa.
Bądź uwielbiony Panie w życiu tych, którzy będą to czytali i modlili się takimi
aktami strzelistymi w swojej codzienności, w swoim refleksyjnym życiu.
(cdn.)

