Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm.+ Krzysztof Dziadowicz - od uczestników pogrzebu (6)

Wtorek

17.00

zm. + Maria, Franciszek, Władysław

roda

17.00

zm. + Teresa i Andrzej Szwast

Czwartek

17.00

zm. + Genowefa i Józef Czelny

Piątek

17.00

za Ojczyznę

Sobota

17.00

zm. + Krzysztof Dziadowicz - od uczestników pogrzebu (7)

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Marian Bek - 5 rocznica śmierci

Niedziela

15.30

zm. + Helena i Karolina Artabus

Intencje mszalne w tygodniu 7.11-13.11.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 6.11.2016 r.
1. Dzi 32 niedziela zwykła. Dzi pierwsza niedziela listopada. Dzi zmiana tajemnic
ró ańcowych dla Ró z naszej parafii. Dzi równie niedziela modlitwy adoracyjnej.
2. W miesiącu listopadzie modlimy się w Ko ciele za zmarłych. Wspominajmy
zmarłych w wypominkach, wspominamy tych, którzy odeszli z naszej wspólnoty
do wieczno ci, do Domu Ojca, troszczymy się o cmentarz jako znak miejsca wiary.
3. Dziękuję kwestującym na parafialnym cmentarzu w dniu Wszystkich więtych.
Wysoko ć ofiar z kwesty na cmentarzu to suma 448.98 złp. Została ona przekazana
po połowie na cele Caritas i na budowę dzieła „votum narodu polskiego” czyli
wiątynni Bo ej Opatrzno ci w Warszawie.
4. 11 listopada - piątek - więto Niepodległo ci. Ks. Arcybiskup udzielił w tym dniu
dyspensy od pokarmów mięsnych. Zapraszam na modlitwę za Ojczyznę z procesją
do pomnika i na wspólną refleksję nad Ojczyzną na godzinę 17.00. Przynie my ze
sobą wiece lub lampiony na procesje, aby roz wietlić noc wieczoru wiatłem ognia
i ogniem naszych serc.
5. Akcja Katolicka ma swoje spotkanie formacyjne we wtorek na plebani po Mszy
więtej. Zachęcam i innych parafian do tej drogi formowania sumienia w Ko ciele.
6. Dzisiejsza taca mszalna jest przeznaczona na potrzeby archidiecezji przemyskiej.
7. Za tydzień - 13.11. - niedziela - w tym dniu - kolejne modlitewne nabo eństwo za
zaplanowane na przyszły 2017 rok Parafialne Misje. Zapraszam parafian do wiernej
comiesięcznej modlitwy. Je li będzie bardzo zimno to procesji ró ańcowej w tym
dniu nie będzie. Nabo eństwo w tym dniu - 13 listopada - poprowadzi ks. Mirosław
Wójcik - wikariusz z parafii Krosno w. Piotra i Jana.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę - 12.11. - proszę rodzinyś Wójtowicz,
Szczepanik, Wyszkowskiś bardzo dziękuję rodzinomś Wójtowicz, Rak, Smaga,
Sajdak-Mercik, za ostatnie sprzątnie ko cioła. Pamiętajmy jeszcze o zgrabianiu
suchych li ci wokół ko cioła.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii
z Sercem.
„Bóg nie jest Bogiem
umarłych, lecz żywych;
wszyscy bowiem
dla Niego żyją”.
z Ewangelii św. Łukasza
yjemy w jak e przedziwnej
epoce XXI wieku. Tak, jest
to nie tylko wiek techniki, reklamy, mediów, telefonii, Internetu, indywidualizmu i
przedziwnej obojętno ci, ale jest to równocze nie wiek wielkich ludzkich pragnień
zrodzonych z Łaski Bo ej w Ko ciele. Słowo Bo e wcią przypomina - nam yjącym
- e mamy obowiązek kształtować wspólnie, oraz we wspólnocie Ko cioła wła ciwe
relacje i więzi społeczne. To dar i zadanie.
Wspólnota Ko cioła to owoc łaski, nauczania apostołów, prorokówś jej spoiwo to
Duch więty, a kamieniem węgielnym jest Jezus Chrystus. więty Paweł Apostoł
przypomina, e nie mo na kształtować relacji - tych małych i wielkich - bez pomocy
Ducha - człowiek jest wiątynią, w której zamieszkuje Boski Paraklet, Pocieszyciel Duch więty. Duch więty pomaga nam zrozumieć źwangelię, nauczanie Jezusa,
Papie y i Ko cioła. On daje siłę, aby usłyszane słowo - przez wiarę - wprowadzać
w codzienne ycie. Warto spojrzeć z wiarą, jak w kończącym się Roku Miłosierdzia
postrzegam rolę innych ludzi w Ko ciele i w wiecie, czy jako słu ących, czy tych,
którym ja słu ę. Jest to bardzo wa ne aby zrozumieć jak bezcenna jest cnota pokory.
Ks. Jan Twardowski powtarzał „spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”.
Odchodzą i listopad przez modlitwy i wypominki przypomina nam jak wielu odeszło
ju do wieczno ciś jak wielu ju jest po drugiej stronie. Ich dusze nie miertelne yją,
a kiedy o yją i ich ciała. Pan Bóg tak powiedział w Pi mie więtym i tego dokona.

Na drogach modlitwy, wiary i życia
duchowego.

Jak pokonać zniechęcenie !?

Pomoc człowiekowi znudzonemu, zniechęconemu, zmęczonemu mo e przyj ć tylko
po przeprowadzeniu odpowiedniej analizy przyczyn tego zjawiska. Mo e to zrobić
sam zainteresowany, ale najczę ciej nie jest on w stanie obiektywnie siebie samego
ocenić i podjąć odpowiednie rodki zaradcze. Człowiek taki potrzebuje pomocy z
zewnątrzś ze strony przyjaciół, rodziny, wspólnoty. Je eli przyczyna nudy i smutku
ma ródło moralne ze wzglądu na niewła ciwie ukształtowany kręgosłup warto ci
yciowych, potrzebne jest wsparcie osoby duchownej i Ko cioła. Potrzebne jest
zaanga owanie ze strony samego zainteresowanego, poniewa musi on dokonać
procesu nawrócenia duchowego i przemiany swego serca. Wielu ludzi yjących
w wiecie warto ci materialnych, po odkryciu wiata duchowego i sposobu ycia
ludzi wierzących, prze ywa drugą młodo ć i z rado cią kontynuuje swoją aktywno ć.
Na takich ludzi nastawiona jest w du ej czę ci działalno ć ewangelizacyjna.
Najgorzej jest poradzić sobie ze zwykłym znudzeniem duchowym u człowieka
normalnie wierzącego i miłującego Boga. Nikt z nas bowiem nie jest wolny od tego
znudzenia. Ojcowie Ko cioła, Ojcowie pustyni radzili swoim adeptom i uczniom, e
najlepszym lekarstwem na acedię - czyli znudzenie - jest praca fizyczna.
Znudzenie nale ało pokonać aktywno cią rąk, aby głupsze rzeczy nie przyszły do
głowy. Wielokrotnie jednak e wyznawali z pokorą, e tzw. „demon południa” był
silniejszy od nich. I człowiek współczesny stoi przed podobnymi dylematami.
Jak e często dzi zniechęcenie na modlitwie, w relacji do Boga próbuje nadrobić
aktywno cią organizacyjną, charytatywną, religijną. Jest jeszcze jeden znany sposób
poradzenia sobie z duchową nudą. Trzeba się nastawić, e taki okres w moim yciu
powinienem prze yć dla mojego wewnętrznego dobra. Muszę zatem pomy leć oraz
rozwa yć, e jest w tym moim prze ywaniu zniechęcenia jaka Bo a pedagogia,
jaki Bo y zamiar, Bo y plan, abym stał się lepszy i silniejszy. Chocia grzech
pierworodny osłabił moją naturę, to Bóg pozostawił mnie wolnym i rozumnym, bym
panował nad pokusą i grzechem. Jest to droga wiary Małej Tereski od Dzieciątka
Jezus, która, mając lat jedena cie, postanowiłaŚ „Nigdy się nie zniechęcę” na
drodze do więto ci. Niech te jak e proste słowa Małej Teresy będą dla wszystkich
zniechęconych „zastrzykiem pobudzającym” do ywej wiary. Przed nami i wielcy

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie dotyczy lat z minionego stulecia. Kogo
rozpoznajemy na
zaprezentowanym zdjęciu ? Zachęcam
do pisemnej refleksji w żazetce Parafialnej.

Październikowy Konkurs Różańcowy.
W zakończonym miesiącu pa dzierniku wędrowali my razem ucząc
się wiary i zrozumienia działania wspólnoty Ko cioła przez dar
Modlitwy
Ró ańcowej. Wierze, e ka dy Parafianin choć raz w tym miesiącu wziął do swych
dłoni Ró aniec po to aby spotkać się na modlitwie z Maryją Matką. Jej proste ycie to
dla nas wielki wzór do na ladowania. W maryjnym konkursie uczyli my się wszyscy
jak Ją poznawać, kształtować się pod Jej opieką, jak w yczliwej miło ci
i
pokorze szukać Jej wskazań i natchnień w codziennym yciu. Żrekwencja w tym
miesiącu ró ańcowej modlitwy w Ko ciele była większa ni w innych miesiącach.
Uczestniczyli starsi i dzieci, trochę mniej było ludzi młodych. Młodzie chyba jest
niestety nieco oddalona od Ko cioła, mimo wiatowych Dni Młodzie y (!).
Najbardziej aktywni pod względem frekwencji, odpowiedzi, wylosowania Żigurki
Niepokalanej byli Ci, którzy włączyli się otwartym sercem do Tej wiernej modlitwy.

