Intencje mszalne w tygodniu . -

. .

r.

Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm. + Michalina Szwast - rocznica śmierci

Wtorek

.

zm. + Amalia i Stanisław Bogacz

Środa

.

zm. + Helena i Bronisław Piotrowscy

Czwartek

.

zm. + Janina i Adolf Ukleja

Piątek

.

zm. + Tekla i Leszek i zmarli z rodzin; Rymek, Bogacz, Pańko, Kania

Sobota

.

ZA OJCZYZNĘ

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

zm. + Genowefa i Józef Czelny

Niedziela

.

o Boże Błogosławieństwo dla rodziny Czajów

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - . .

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

r.

. niedziela zwykła. Dziś również pierwsza niedziela miesiąca listopada, jest
to Niedziela adoracyjna. Adoracja Najświętszej Eucharystii - w ciszy - według
wskazań Ks. Arcybiskupa po porannej Mszy Świętej do sumy. Dziś również
zmiana tajemnic różańcowych. Polecamy w modlitwie zaistnienie Roży Ojców.
. Modlitwa wypominkowa codziennie - poza niedzielami - przez cały listopad
do Adwentu według klucza jednego dnia podanego w wypominkach. Zmarłych
w wypominkach będę wymieniał czterokrotnie w miesiącu listopadzie.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. W tym tygodniu - Dzień Niepodległości - listopada. Zapraszam do Kościoła na
akademie patriotyczną w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
na . . Po Akademii uroczysta Msza Święta za Ojczyznę , procesja do pomnika
i jak pogoda pozwoli to przy plebani ognisko z pieśniami patriotycznymi.
Zapraszam parafian do uczczenia
rocznicy odzyskania Niepodległości Polski.
. Taca mszalna z dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na Wyższe Seminarium
Duchowne w Przemyślu i potrzeby Archidiecezji.
. Bardzo proszę o wpłatę na „Rycerza Niepokalanej” abym mógł wysłać
zamówienia na prenumeratę na
rok.
. Do sprzątania kościoła na sobotę; . . proszę rodziny; Woźniak, Biały, Marosz;
bardzo dziękuję rodzinom; Longawa, Pęcak, Longawa, Erdelii; za kwiaty i za
ostatnie sprzątnie kościoła i zagrabienie liści na placu kościelnym.
.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - pod chorem - 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. Obraz
będzie wędrował - strona prawa - w kierunku szkoły i na Wole.

/ . .

r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela zwykła
„Największy z was niech będzie
waszym sługą. Kto się wywyższa,
będzie poniżony, a kto się poniża,
będzie wywyższony”...
z Ewangelii według św. Mateusza
Mt , Na pierwszy rzut oka, na pierwsze
spojrzenie może to się wydać zbyt
wygórowanym wymaganiem: być
sługą, który z uwagą wpatruje się
w drzwi, zawsze trwa w gotowości,
nieustannie czeka na powrót Pana,
nie może – jak to się dzisiaj mówi – w spokoju zająć się sobą. A jednak kiedy ten
nakaz czuwania, służenia ustawimy w kontekście wiary i miłości, umiłowania
wartości, to oczekiwanie nabiera jakże innego wymiaru i charakteru. Bo słudzy nie
czekają na jakiegoś nieokreślonego zwierzchnika, Pana, a na kogoś konkretnego:
ów Pan to ich Umiłowany Przyjaciel. Jego powrót to ulga, szczęście, nagroda.
Kluczem to zrozumienia tego oczekiwania nie jest to, jak bardzo się staramy. Jego
najistotniejszym wyróżnikiem jest osoba Oczekiwanego. Z poznania i pokochania
Boga rodzi się natężenie oczekiwania i tęsknoty, sens, oraz zrozumienie wartości
Kościoła. Tak, pamiętajmy nieustannie o słowach św. Augustyna; „Poza Kościołem
nie ma zbawienia” ...i uczyńmy je refleksyjnym darem dla siebie we wspólnocie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Siedem próśb Modlitwy Pańskiej
„Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi…” Wolą
Bożą jest, „by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do
poznania prawdy” Tm , . Wolą Bożą jest dobro.
Wypowiadając tę prośbę Modlitwy Pańskiej, nie wolno ze
zrezygnowaniem spuszczać głowy ku ziemi, ulegać
fatalizmowi, zaniedbania swoje lub innych ludzi usprawiedliwiać słowami; „Bóg
tak chciał”. Przeciwnie, powtarzając te słowa, stajemy w rzędzie ludzi świadomie
aktywnych, czynnych w pełnieniu dobra. Tak, by ziemia stawała się niebem. A nie
jest łatwo bez reszty być posłusznym Bogu w każdym dobrym dziele.
„Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj” Tak całkiem po prostu: „daj!”
Ufność dzieci wobec Ojca. A „chleb” to nie tylko to, co na codzienny stół
potrzebne. „Nie samym chlebem żyje człowiek” - mówił przecież Jezus Mt , .
Prosimy o wszystko, co nam potrzebne i konieczne dla życia: cielesne, materialne
i duchowe. Najbardziej duchowym chlebem jest Chleb Ciała Pańskiego.
W świetle całej Ewangelii nie wolno owego „daj nam” rozumieć jako wyrazu
bierności. Bóg daje, a człowiek z Bożym darem musi współpracować. Bo słudze
nieużytecznemu - mówi Jezus - odbiorą nawet to, co ma Mt , n .
„Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy…” To nie tylko zwykła prośba
o przebaczenie grzechów. To uświadamianie sobie każdego dnia na nowo, „że
strumień Bożego miłosierdzia nie może przeniknąć do naszego serca tak długo,
jak długo nie przebaczyliśmy naszym winowajcom” [
]. Jeśli zaś potrafimy
przebaczyć - to czyż Boże miłosierdzie nie ogarnia nas od razu całą swoją
łagodną, a zarazem potężną mocą… Tak to jest serce chrześcijaństwa.
„Nie wódź nas na pokuszenie…” Tradycyjny polski przekład może nam także
podpowiadać, że to Bóg nas kusi. Apostoł wyjaśnia: „Bóg nie podlega pokusie ku
złemu ani też nikogo nie kusi” Jk , . Ale czyż dobro nie umacnia się, gdy
poddawane jest próbie? Dlatego próby muszą przyjść. Prosimy, by nie brakło
nam ochotnych sił w godzinie próby i pokusy. Prośmy by zwyciężyło dobro.
„Ale nas zbaw ode Złego”. Ta duża litera to nie pomyłka. Nie chodzi bowiem
o jakieś abstrakcyjne zło, czy jakiekolwiek zło, przykrość, cierpienie, ból. Chodzi
o szatana. Jego imię tutaj to „Zły”. Jeśli on, wróg dobra i wszystkiego co dobre,
został już przez Jezusa zwyciężony, dlaczego to zwycięstwo nie miałoby objawić
się w nas już teraz? A ze zwycięstwem nad szatanem przyjdzie zwycięstwo nad
każdym przejawem zła i cierpienia. - Bardzo daleko sięga ta, ostatnia prośba
Modlitwy Pańskiej. cdn.
„Modlitwie Pańskiej” Katechizm Kościoła Katolickiego, poświęca bardzo wiele
miejsca w numerach - nr.
.

Podsumowanie Nabożeństw Różańcowych.
Październik w Roku Fatimskim dobiegł już końca.
Przyjrzyjmy się modlitewnemu wędrowaniu, oraz szukaniu
dróg wiary, natchnień Ducha Świętego. To bardzo ważne, aby
się refleksyjnie zatrzymać nad darem Różańcowej modlitwy.
Uczestniczyliśmy sami w Nabożeństwach, według możliwości,
poznawaliśmy tajemnice i refleksyjność tekstu Księgi Wyjścia, i
drogi dorastania do misji wielkiego Mojżesza. Odszukiwaliśmy
równocześnie analogie tej Księgi dla współczesnych czasów.
Połączyła nas modlitwa przed Jezusem Eucharystycznym myślę - że już rozumiemy i wiemy, że ta Różańcowa Modlitwa
musi być nadal kontynowania w dalszych dniach również tych
listopadowych i grudniowych. Nie ma człowieczeństwa, wiary,
dojrzałości bez Modlitwy Różańcowej. Warto jeszcze postawić
jedno pytanie: Dlaczego tak mało parafian uczestniczyło w tej
szczególnej modlitwie ?. To pytanie kieruje do ludzi młodych,
oraz do tych którzy mogli uczestniczyć w nabożeństwach, a
jednak nie uczestniczyli. Może nowe pokolenie, które składało swoją puzzle
Różańcową wniesie ducha modlitwy do swoich domów, i może odkryje wartość
modlitwy rodzinnej i indywidualnej przy peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia.
Oby owoce tej drogi różańcowej pozostały w sumieniach i zaowocowały.

