Intencje mszalne w tygodniu

.

- . .

Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm. + Konstancja Piotrowska - intencja od wnuka

Poniedziałek

.

zm. + Kazimiera Pietruszka -

Poniedziałek

.

za parafian

Wtorek

.

zm. + Anna Pachana - od uczestników pogrzebu

Środa

.

za zmarłych z rodziny Mikosz i Michalczyk

Czwartek

.

zm. + Anna Pachana

Piątek

.

zm. + Maria Marosz

Sobota

.

zm. + Anna Pachana - od uczestników pogrzebu

Sobota

.

zm. + Jan Białogłowicz

Sobota

.

za parafian

Niedziela

.

zm.+ Anna Pachana - od uczestników pogrzebu

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

w intencji Miłosza o potrzebne łaski

r.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

lat od śmierci

Ogłoszenia duszpasterskie -

. .

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

/

/.

/ .

/

r. Rok III/IV .

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

Z darem ewangelicznego
słowa.
Niedziela Świętej
Rodziny

r.

. Dziś Niedziela Świętej Rodziny i zakończenie Roku Pańskiego
.
. Jutro w poniedziałek - . . - Nowy Rok. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Światowy dzień pokoju. Jutro porządek niedzielny Mszy Świętych.
. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Święto Objawienia Pańskiego - . - porządek Mszy Świętych jak w niedziele.
. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego i pierwsza niedziela stycznia. W tym dniu
zakończenie czasu Świąt Bożego Narodzenia.
. . . Pierwszy czwartek - adoracja relikwii św. Papieża Polaka. . . pierwszy
piątek - wyjazd do chorych o d godziny . .
. Trwa wizyta duszpasterska.
. Do sprzątania kościoła - na piątek - . .- proszę rodziny; Mermon, Rymek;
bardzo dziękuję rodzinom Mackoś, Bek; za kwiaty i za ostatnie sprzątnie kościoła.
.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.
. Do wspólnoty parafialnej została włączona Roża Maria Chomentowska.
. Do wieczności do Domu Ojca odeszła Zofia Olbrycht. Wieczny odpoczynek ...

„A gdy wypełnili wszystko według Prawa
Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego
miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło
i nabierało mocy, napełniając się
mądrością, a łaska Boża spoczywała
na Nim”… z Ewangelii według
św. Łukasza Łk 2, 22– 40 .
W tej zapowiedzi ewangelicznej Maryja,
mimo świadomości wielkich łask, jakie
otrzymuje, nie wywyższa się, ale uznaje
wielkość i potęgę Boga. Nie przestaje też
służyć ludziom i Panu Bogu w pokorze
i uniżeniu. Żyje dla Niego i poprzez służbę
i poświęcenie ludziom przybliża tym, pośród których żyje, niebo, dar Łaski Bożej.
Maryja swoim życiem wskazuje dzisiaj i nam, jak powinniśmy podążać ku życiu
wiecznemu, jak łączyć tęsknotę nieba z podejmowanymi przez siebie zadaniami
na ziemi. Maryja uczy nas, byśmy nie zapomnieli, że ziemskie życie przygotowuje
nas równocześnie do pełni życia wiecznego. Warto zapragnąć, w Nowym Roku
- na Jej wzór - życia pokornego, warto z miłością i pokorą wypełniać swoje
obowiązki, warto nie oddzielać tego co Boże codziennej modlitwy, Mszy Świętej,
lektury Pisma Świętego... od zwyczajnej codzienności. Tak, byśmy żyli z Bogiem,
dla Niego i z Nim, w każdej chwili naszego życia. W nowym
roku tak bardzo
potrzebujemy Maryi naszej Matki. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Jak czytać Pismo Święte?
Od czego rozpocząć czytanie Pisma
Świętego ? Po jakie wydanie sięgnąć?
Czy czytać je na wyrywki, czy „od
deski do deski”? Co zrobić, gdy nie rozumiemy treści Biblii? Takie i inne jeszcze
pytanie cisną się na może na usta przy odkrywaniu w życiu duchowym i w życiu
chrześcijańskim Księgi Pisma Świętego.
Tak, Pismo Święte jest podobne do … szyby w oknie. Można widzieć samo szkło,
ale kiedy człowiek bardziej się przyjrzy, zobaczy za nim drzewa, domy, ludzi…
Zanim przystąpimy do regularnego sięgania po Pismo Święte, czytania go, warto
zaopatrzyć się we własny egzemplarz Biblii. Będzie to bowiem lektura bardzo
osobista. Do wyboru mamy różne wydania: . Biblia - Pismo Święte - poznańskie
z obszernymi komentarzami; . Biblia - Pismo Święte - warszawsko - praska - z
bardzo dobrze przełożonym Nowym Testamentem; . Biblia Jerozolimska – z
komentarzami tłumaczonymi z języka francuskiego, . Biblia paulistów – czyli
uwspółcześnione Pismo Święte, . Oficjalną i najbardziej popularną Biblię
Tysiąclecia, której od
r. ukazało się pięć wydań i z której pochodzą czytania
mszalne w Liturgii Kościoła.
Oprócz samego wydania, warto zwrócić uwagę na odpowiednią czcionkę, by
samo czytanie tekstu nie było męczące. Najważniejsze jednak jest nastawienie,
stan ducha otwierającego Księgę. Niektórzy lubią czytać książki kucharskie.
Wyobrażają sobie co mogliby na ich podstawie przyrządzić, ale bardzo rzadko to
realizują. Takie samo niebezpieczeństwo grozi nam przy lekturze Biblii. Powstała
ona jako owoc wiary w Boga, a jej celem jest budowanie i umacnianie wiary.
Przygodę z Pismem Świętym rozpocząć warto od mocnego postanowienia
czytania regularnego, codziennego i nie opuszczenia żadnego wersetu nawet
wówczas, gdy natrafimy na fragment Ewangelii, gdzie św. Mateusz wymienia
imiona przodków Jezusa, i gdy przyjdzie nam przeczytać kilka stron
rodowodów w Pierwszej Księdze Kronik. Można zacząć od łatwiejszych
tekstów Nowego Testamentu albo wybrać wersję trudniejszą: „od deski do
deski”, co zajmuje około , roku. Nie należy czytać na chybił trafił na zasadzie:
co Pan Bóg ma mi do powiedzenia dzisiaj, w moim problemie, w moich
wątpliwościach, trudnej sytuacji… Tego rodzaju lektura trąci magią,
wymuszaniem na Bogu odpowiedzi tu i teraz. Bywa, że odpowiedź nadchodzi,
ale nie możemy być pewni, że zawsze tak się dzieje. Żeby czytanie było owocne
należy każdego dnia wygospodarować - minut, w ciszy, w skupieniu.
Zaczynamy je i kończymy znakiem krzyża świętego, bo „chrześcijańska lektura
Pisma Świętego od początku do końca jest Chrystologiczna”. cdn.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Stary Rok i Nowy Rok

O jednej porze, raz do roku w zimowej
nocy ciemnym mroku, gdzieś, gdzie
nie sięga ludzki wzrok, schodzi się
z rokiem rok. Jeden jest wielki z siwą
brodą, drugi jest mały z buzią młodą,
czyli, by rzec innymi słowy: jeden jest
stary, a drugi młody. Gwiazdy jak
świeczki lśnią na niebie, a oni stają
obok siebie, coś sobie mówią, patrząc
w oczy, ale nikt nie wie, o czym.
Potem w ciemności słychać kroki…
To się rozchodzą oba roki.
W całkiem przeciwnie idą strony,
Stary, znużony i zmęczony,
Nowy, o jasnych, złotych lokach, wesoło mknie w podskokach. Po chwili cichnie
odgłos kroków w zimowej nocy ciemnym mroku, gwiazda za gwiazdą w górze
gaśnie i robi się na świecie jaśniej, i znika czarnej nocy cień, i wstaje nowy, jasny
dzień, i budzisz się, przecierasz wzrok i witasz – Nowy Rok.
Ludwik Jerzy Kern Bajka o Starym i Nowym Roku
cdn.

