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1. Niedziela Wielkiego Postu. Niech Wielki Post stanie się dla nas wierzących tą
szczegolną okazją do utrwalania w naturze ludzkiej ducha ascezy, pokory, ofiary,
wyrzeczenia i pokuty. Pamiętajmy tez o nabozenstwach wielkopostnych, jeszcze
dzis Nabozenstwo Gorzkich Żali o godzinie . , po nim Msza Święta.
Żapraszam wszystkich czcicieli Meki Panskiej.
. Jest-jak sami wiemy-mozliwosc nieustannej modlitwy przez wstawiennictwo
sw. Jana Pawła II; tekst modlitwy-dla nas-znajduje się na ołtarzu Ukrzyzowania
Pana Jezusa, mozna z niego skorzystac i polecac Panu Bogu przerozne sprawy
przez wstawiennictwo Papieza Polaka. Na ołtarzu Księga Trzezwosci, to okazja
do modlitwy za osoby zniewolone i uzaleznione. Żachęcam parafian do zapisu
i modlitwy wstawienniczej. Przypominam o Księdze maryjnej w przedsionku.
. Drogę Krzyzową w piątek marca - poprowadzą ministranci i lektorzy.
. W sobotę Msza Święta o godzinie . .
. Tacą mszalną z pierwszej niedzieli miesiąca marca wspieramy Śeminarium
Duchowne w Przemyslu.
. W srodę - marca - modlitwa w intencji kobiet. Żapraszam kobiety z parafii
na modlitwę, uczcijmy dar kobiet przy Panu Bogu i przy Maryi Jego Matce.
. Dla chętnych - w czwartek po Mszy swiętej - jest zaplanowany film religijny
w Wielkim Poscie.
. Ż ofiar kolędowych - ofiarowałem dar dla koscioła - będzie nim „drewniany
domek ” na relikwie sw. Jana Pawła II na Ołtarzu Ukrzyzowania.
. Do sprzątania koscioła - na sobotę . . - proszę rodziny; Jastrzębski, Korzec,
Rymek ; bardzo dziękuję rodzinom; Malinowski – Porcek, Śliwinski za ostatnie
sprzątnie koscioła.
.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania - jak zawsze - dla
prenumeratorow w zakrystii. Wyłozony jest - pod chorem - kolejny numer
Gazetki Parafialnej - „Krolowa Aniołow”.
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r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego
słowa.
Niedziela
Wielkiego Postu
Bracia:
„Przez jednego człowieka grzech
wszedł do świata, a przez grzech
śmierć, i w ten sposób śmierć
przeszła na wszystkich ludzi,
ponieważ wszyscy zgrzeszyli”.
z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian Rz 5,
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Wspołczesny swiat chce wyrzucic z swojego słownictwa słowa; grzech, pokusa,
szatan, zniewolenie itp. Procesy wyrzucania pojęc promują media i to bardzo
mocno i sugestywnie. Żło chce zatriumfowac w naszym wspołczesnym swiecie.
W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Koscioł przypomina nam ewangeliczny
opis zmagania Jezusa na pustyni ze złym duchem. Pokusy, ktorych doswiadczył
Jezus Chrystus dotyczą i nas; pokusa władzy, panowania, dobrobytu uderzają
w kazdej epoce historii istnienia swiata w ludzkie sumienia. Jakze wazne jest
rozroznienie - ktore jest wyrazem dojrzałosci - pokus i grzechow od grzesznosci.
Grzesznosc uczy zaufania Bogu i Jego łasce, zrozumienia nauki Koscioła, jest tez
wołaniem o Boze Miłosierdzie. Grzechy natomiast oddalają od Miłosci Bozej,
zamykają na Bozy Głos, czynią nas niezdolnymi do własciwych relacji z ludzmi
we wspolnocie Koscioła. Niech Maryja prowadzi nas na drogach Wielkiego Postu
do umiłowania Bozego Śłowa i nadaje naszym zmaganiom sens. Ona jedyna jest
wolna od grzechu, Ona nas akceptuje, prowadzi do zrozumienia Miłosci Jej Śyna.
Mija
lat od jej objawien w Fatimie. Fatimska rocznica niech zachęca nas do
umiłowania Jej matczynej Obecnosci w Kosciele. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

O. Andrzej Piróg – wspomnienie pośmiertne.
Miesiąc przed swoimi -tymi urodzinami, w
roku
zakonnego powołania, w
roku kapłanstwa i w
roku posługiwania
misyjnego zmarł O. Andrzej Pirog. Żmarł w naszej Lusackiej infirmerii, Chula
Housek tuz przy naszym nowicjacie ,
marca o godzinie . Ojciec Patric
Joyce i pielęgniarz Ojca Andrzeja, pan Happy Śtefan Kaunda byli obecni przy
nim, kiedy prawie niepostrzezenie i spokojnie O. Andrzej przeniosł się do
wiecznosci. Parę dni przed tym swiadomie przyjął rozgrzeszenie i sakrament
Chorych. W dniu smierci na trzy godziny przed skonaniem otrzymał jeszcze
ostatnie rozgrzeszenie, a rano jak kazdego dnia przyjął Komunie sw. Chociaz juz
od paru dni było widoczne ze Ojciec zbliza się ku koncowi, rano w dniu smierci
nic nie wskazywało na bliską smierc. Około godz. . pan Happy poinformował
mnie ,ze Ojciec ma się dzisiaj o wiele lepiej, jest silniejszy i nawet spozył trochę
pozywniejsze sniadanie. Ale juz około godz. . O. McGivern, Minister
infirmerii poinformował mnie , ze Ojciec umiera. Ż początku jego ruchy były
jakby trochę nerwowe. Pozniej stały się spokojne, tylko oddech był szybki, choc
nie głęboki. Śobota wszyscy nowicjusze, rowniez ci z pierwszego roku, ktorzy
trzy dni temu wrocili ze swoich wielkich rekolekcji, juz byli na tygodniowej
pracy apostolskiej po Lusackich parafiach. Ci jednak domownicy, ktorych
O.McGivern potrafił zawiadomic pospieszyli do pokoju umierającego. Czy Ojciec
był przytomny?, nie wiem, jeszcze głosno do uch modliłem się z nim pewien
czas po Polsku. Potem wszyscy odmawialismy rozaniec, koronkę Miłosierdzia
i inne modlitwy za niego. W czasie przerwy obiadowej zmienialismy się .
O. Patric i pan Happy mieli szczęscie byc przy nim kiedy Pan Bob go zabrał.
Pogrzeb Ojca Andrzeja Piroga odbył się -ge marca
roku w Kasisi, to
nasza najstarsza Misja, z cmentarzem, wielu misjonarzy: około
km na połnoc
od naszego Nowicjatu połozonego na wschodniej granicy Lusaki . Mszę sw.
pogrzebową celebrował Ks. Arcybiskup Lusaki, Medardo Mazombawe.
W koncelebrze był dawny Arcybiskup Lusaki Adrian Mungandu ok. około
księzy Jezuitow. Niestety Ks. Kardynał Kozłowiecki nie był w stanie tym razem
byc na tym pogrzebie, choc on sam i O Pirog byli razem swięceni tego samego
dnia
czerwca
roku. Wsrod wiernych w kosciele było wiele siostr
i Braci zakonnych z całej Lusaki, jak rowniez wielu byłych parafian O. Piroga
z roznych Lusackich parafii. Homilię głosił O. Wincenty Cichecki, ktory znał
O. Piroga od
roku. Wsrod obecnych była jakas atmosfera przeswiadczenia,
ze chowamy kogos bardzo oddanego Panu Bogu i jako przyjaciela Bozego
doswiadczonego głębokim cierpieniem. Ojciec Andrzej Pirog urodził się
kwietnia
roku w Wietrznie koło Dukli i Krosna. Jego rodzicami byli
Jan i Aniela Braja. Była to materialnie uboga rodzina, choc bogata głęboką wiarą
i jej codziennym praktykowaniem. Andrzej pragnął zostac kapłanem od
wczesnej młodosci. Kosztowało jego samego i rodzinę wiele ofiar zeby zdobyc
potrzebne przygotowanie szkolne i moc byc przyjętym do Nowicjatu O .Jezuitow
w Śtarej Wsi. cdn.

Bilans parafii w

roku. Cześć .

Ewangelia to nie tylko program i plan na zycie ale to zrodło wiary i kształtowania
ludzkich postaw i wartosci. Jakze wazne jest to, bysmy inspirowali się i czerpali
pomysły na codzienne zycie z Ewangelii. W centrum Ewangelii jest Jezus i Jego
Pascha. Ż Paschy rodzi się i owocuje wolnosc i dojrzałosc chrzescijanska. Myslę,
ze wszyscy parafianie wiedzą jak wielką przeszkodą dla Ewangelii jest grzech
i trwanie w grzechu. Agresja, bezradnosc, niezrozumienie, to zasiew zła. Miłosc
i modlitwa ofiarowana za tych, ktorzy zyją w grzechach i nie widzą potrzeby
zerwania z nimi oraz uporządkowania zycia według nauki Koscioła winna się
stac i naszym udziałem. Śytuacje trudne w parafii to rodziny i małzenstwa bez
sakramentu, bez slubu koscielnego. Przypominam, ze osoby, ktore tak zyją, nie
mogą przystępowac do Komunii swiętej - nie ma bowiem u nich woli zerwania
z grzechem - nie ma w tych rodzinach mozliwosci wychowania dzieci w duchu
wiary i szacunku dla wartosci chrzescijanskich. Pamiętajmy w modlitwie o tych
małzenstwach, aby ich sytuacja mogła ulec uzdrowieniu, przemianie, aby mogło
u nich dokonac się nawrocenie serca. Wprowadzajmy sami w zycie rodzinne dar
codziennej modlitwy, gdyz nic tak nie łączy i nie scala rodzin jak modlitwa.
Modlitwa pozwala pokonac kult pieniądza, egoizmu, postawę roszczeniową,
konsumpcjonizm, ktory tak bardzo zagraza wspołczesnemu swiatu i nam. Żanik
ofiarnego sumienia - serca - ma zrodło w zniewoleniach komputerowo-tabletowo
-komorkowych, bardzo widocznych zwłaszcza w młodym pokoleniu, ktore nie
dostrzega w tym zagrozenia. Brak rozmow, dialogu w rodzinach; brak jednosci
w parafii, podziały w wiosce wokoł wielu spraw i niepokoj spowodowany tymi
podziałami, to rany zadane naturze ludzkiej - są one bardzo bolesne... cdn.

