Intencje mszalne w tygodniu 6.10 - 13.10.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. + Jan Szajna (greg.12)

Wtorek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg.13)

Środa

17.00

zm. +Jan Szajna (greg.14)

Czwartek

17.00

zm. + Jan Szajna (greg.15)

Piątek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg.16)

Sobota

17.00

zm. +Jan Szajna (greg.17)

Niedziela

8.00

zm. +Jan Szajna (greg.18)

Niedziela

10.30

zm. +Zofia i Bronisław Helenarscy

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 6.10.2019 r.
1. Dziś 27 Niedziela zwykła. Dziś pierwsza niedziela miesiąca października, po
Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii. Niech
Róże różańcowe rozkwitają wierną troską o życie duchowe i społeczne w naszej
miejscowości i parafii.
2. Trwa miesiąc październik i trwa w nim Modlitwa Różańcowa. Odkrywajmy dar
tej modlitwy i odwagę koncentracji; a Różaniec poprowadzą w tym tygodniu;
w poniedziałek - klasa I, we wtorek - klasa II, w środę klasa - IV, w czwartek - klasa
V, w piątek - klasa VI, w sobotę klasa - VII, a niedzielę - o godzinie 15.30 - kandydaci
do sakramentu bierzmowania - klasa VIII.
3. Ofiary - Taca mszalna - z dzisiejszej niedzieli są przeznaczone na Seminarium
Duchowne w Przemyślu. Modlimy się o powołania do Służby Bożej.
4. Za Tydzień - w niedzielę - 13.10. - Dzień Papieski - ofiarami do puszek wspieramy
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Przedstawiciele młodych z naszej parafii udadzą się
z pielgrzymką do Katedry przemyskiej.
5. Kongres biblijny w naszym rejonie krośnieńskim - dukielskim odbędzie się w
Krośnie - 26 .10. - cel to powrócić do czytania i rozważania Pisma Świętego.
6. Akacja Katolicka ma swoje formacyjne spotkanie we wtorek po Mszy Świętej.
7. Będziemy za niedługo - w naszym kościele - mogli obejrzeć wystawę na temat
Różańca i różnych form „tej broni” na złego ducha.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 24.08. proszę rodziny; Uliasz Piotr, Korab
Krystyna, Korab Paweł. Dziękuję rodzinom; Antoniewicz Rygiel, Czaja za ostatnie
sprzątnie kościoła, zagrabienie liści i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Do Domu Ojca - do wieczności - odszedł w minionym tygodniu śp. Franciszek
Czaja. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

27 Niedziela zwykła.
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
„Tak i wy, gdy uczynicie wszystko,
co wam polecono, mówcie:
„Słudzy nieużyteczni jesteśmy;
wykonaliśmy to, co powinniśmy
wykonać”...
z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 17, 5-10)
Gdy chcemy sami w codzienności rozpoznać naszego Pana Jezusa Chrystusa, to
odkrywamy, że jest to możliwe najmocniej i najgłębiej dopiero w klimacie wiary.
Sw. Piotr po pytaniu Jezusa; „A wy za kogo mnie uważacie?, dostrzega w Nim
„Mesjasza Bożego”. Ta odpowiedź Piotra Apostoła nabierze nowego znaczenia
dopiero później, czyli po Jezusowym zmartwychwstaniu.
Podobnie jak uczniowie musieli się uczyć Jezusa, tak i my mamy odkrywać jakże
podobną drogę wiary ucznia, i ta droga nie może być nam obca.
Jezus uchylił przed Apostołami rąbka tajemnicy swojej Osoby i posłannictwa po
modlitwie na osobności na Górze Tabor. Modlitwa, milczenie, codzienna Miłość
i zrozumienie wysiłku pracy nad charakterem są dlatego tak bardzo konieczne do
poznania Boga. Sw. Jan Maria Vianney daje zachętę ; „Jedno Zdrowaś Maryjo
dobrze powiedziane wstrząsa całym piekłem”… Mądrość Bożą, mądrość Krzyża
zdobywamy przez ciche dźwiganie własnego krzyża, przez spotkanie z krzyżem
Odkupiciela w każdej Eucharystii, która mocą Ducha Świętego daje prawdziwe
i nowe życie. W mądrości krzyża wzrastajmy przez Modlitwę Różańcową.
Październikowe dni niech nas poprowadzą do dobrej koncentracji, do dobrych
pragnień, dobrych inicjatyw, pod opieką naszej Matki Maryi i Kościoła, Matki.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Dobre i złe milczenie .Cz. 1.

Gdy ktoś czyni coś złego, słowem,
czynem lub gestem i my nie możemy
tego zatrzymać, czasem wówczas
protestujemy, wołamy do ludzi i do
Boga, a w chwilach bezsilności nawet
zaciskamy pięści i czekamy z
nadzieją, że kamienie wołać będą do
nieba, lub podnosimy głos i rzucamy
słowami raniąc tak byle jak, na oślep.
A może lepiej byłoby to przemilczeć?
Tak, a może byłoby - tak trochę lepiej
- zamilknąć. (!) Samo milczenie bywa
dobre i złe. Rozeznawanie milczenia
jest darem Ducha Świętego.
Są chwile gdy milczenie jest postawą szlachetną, innym razem milczenie jest
tchórzostwem. Jest milczenie wymowne i uzasadnione, tak bardzo pełne miłości,
a czasem milczenie jest też zwykłym takim przysłowiowym „chowaniem głowy
w piasek” lub nawet wyrazem skrywanej agresji - gdy w sercu potrafimy może
powiedzieć tylko do siebie; „nadejdzie okazja, to się zemszczę - zobaczysz”.
Według ks. Stanisława Jankowskiego SDB, biblisty; „ w każdym dialogu milczenie
pełni trzy podstawowe funkcje w ramach ludzkiego języka: stwarza przestrzeń dla
słowa drugiego rozmówcy, umożliwia usłyszenie jego słowa i zrozumienie, wreszcie
pomaga w medytowaniu nad usłyszanym słowem”. (Por. Biblijne podstawy dialogu,
w: Pedagogia Christiana 2/26, 2010, s. 27-50).
Bardzo sobie cenię milczenie adoracyjne, które stwarza przestrzeń do dialogu
i umożliwia usłyszenie tego, co niewypowiedziane, zbyt trudne lub zawiłe; Bóg
bowiem dotyka nas również bardzo mocno i uspokaja łaską w czasie adoracji.
Nie zawsze też jednak - w tym dziwnym naszym świecie - udaje się nam utrzymać
emocje na wodzy, zwłaszcza gdy dotyka nas bardzo dużo agresji i złych słów (to
bowiem boli !). Adoracja pozwala to wszystko uspokoić. Milczenie może być też
wynikiem narzuconej nam przez kogoś cenzury, lub nawet autocenzury, którą
sami na siebie nakładamy z obawy przed innymi konsekwencjami naszych słów.
Cenzura zawsze charakteryzowała totalitarne systemy. Zawsze była milczeniem
złym, bo wymuszonym. Autocenzura jest przykładem dobrego milczenia, gdy
wstrzymujemy się od wypowiedzi, która mogłaby kogoś urazić lub zranić.
Wówczas milczenie jest złotem jak mówi Psalmista: „będę pilnował dróg moich,
abym nie zgrzeszył językiem; (Ps 39,2). Gdy wielu fałszywie oskarżało Jezusa,
przed sadem najwyższy kapłan zapytał Go, co ma na swoją obronę. Z relacji
Marka Ewangelisty wiemy, że Jezus milczał (Por. Mk 14,60-61), gdyż jego słowa
mogłyby wpędzić oskarżających w duże kłopoty, bo za fałszywe oskarżenia
skazywano na karę przewidzianą dla oskarżonego. A zatem rozeznawanie
milczenia jest
w drodze życia naszego bardzo wskazane. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.

Jak długo jest z nami Chrystus po przystąpieniu
do Komunii Świętej ? Cz. 2.

Realna obecność Jezusa w Eucharystii trwa od chwili konsekracji, aż do chwili
istnienia materii, która do niej została użyta. Inaczej mówiąc, gdy materia chleba
i wina zmienia się po upływie czasu, lub zostaje rozpuszczona w żołądku, fizyczna
obecność Jezusa zanika. Można więc powiedzieć, że po spożyciu Komunii ta
fizyczna obecność Jezusa trwa w nas od 10 do 15 minut, bo tyle mniej więcej trwa
proces jej trawienia. Trzeba jednak jednocześnie powiedzieć, że Jezus nas w tej
chwili nie opuszcza. Jego obecność trwa w naszej duszy w sposób nie mniej
rzeczywisty. Fakt fizycznego złączenia z Chrystusem jest istotny, a jednak czasami
trudny do uświadomienia, dlatego między innymi Kościół nakazuje powstrzymanie
się od spożywania pokarmów i napojów (z wyjątkiem wody i lekarstw)
„przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii Świętej” (KPK 919). To, że
fizycznie nie znika On od razu, powinno nas też skłonić do postu również po
spożyciu Ciała i Krwi Chrystusa, tak, aby mogło się Ono w pełni rozpuścić
w naszym organizmie. Chwila po spożyciu Komunii jest więc wyjątkowa, choć
trwa jedynie kwadrans. Jest to czas, kiedy w sposób jeszcze pełniejszy
powinniśmy adorować Jezusa obecnego zarówno w nas, jak i drugim człowieku.
Jest to
przedsmak tej rzeczywistości, którą w sposób pełny i
nieustanny będziemy
doświadczać w pełni w wieczności. Pamiętajmy o
tym cudzie Boga dla nas.

