Intencje mszalne w tym tygodniu 8.03 - 14.03.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Stanisław Jastrzębski - od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

+Danuta Władysław , Stanisław i Władysława

Środa

17.00

+Alfred Białogłowicz

Czwartek

17.00

+Danuta Czelniak - od Piotra z żoną

Piątek

17.00

+Stanisław Jastrzębski - od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

+Danuta Czelniak - od strażaków OSP

Niedziela

8.00

+Danuta Czelniak - od rodziny z Tarnowa i Krakowa

Niedziela

10.30

+Kazimiera Bog acz, Zofia, Bronisław, Halina

Niedziela

15.00

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 7.03.2021 r.
1. Dziś 3 Niedziela Wielkiego Postu. Dziś również pierwsza niedziela miesiąca
marca. Dziś zmiana tajemnic różańcowych dla róż z naszej parafii, pamiętajmy
o zmianie i o modlitwie różańcowej w sercu Kościoła.
2. Jutro - 8 marca - dzień kobiet, włączmy się do wielkiej modlitwy za kobiety,
matki, dziewczyny, by wiernie naśladowały Maryję Niepokalaną.
3. Dziś również ofiarami z tacy niedzielnej wspieramy nasze Wyższe Seminarium
Duchowne w Przemyślu, modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne.
4. W tym tygodniu - 13 - marca - sobota - to dzień modlitwy Różańcowej za naszą
wspólnotę parafialną. Nie zapomnijmy...
5. W piątek Drogę Krzyżową poprowadzi klasa 7 - w ramach przygotowania do
sakramentu Bierzmowania. Dziękuje również klasie 8 Szkoły Podstawowej za
prowadzenie Drogi Krzyżowej w miniony piątek.
6. Nie zapominajmy o Wielkim Poście o jałmużnie, modlitwie, wyrzeczeniach,
postanowieniach, o zmaganiach o życie duchowe, omadlajmy również nasze
Rekolekcje wielkopostne, które rozpoczną się już za niedługo 19 marca.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 13.03. proszę rodziny; Dziadowicz, Mackoś.
Dziękuję rodzinom; Soliński, Dziadowicz - Szeliga - Dziadosz za ostatnie sprzątnie
kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów” .
10. Zapowiedzi przedślubne: Piotr Tokarek s. Andrzeja i Cecylii Strąk i Małgorzata
Bossekota c. Alaina i Beaty Gruszczyńskiej. Zapowiedz II.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 10 / 7. 03. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

3 Niedziela Wielkiego Postu
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Gdy Żydzi żądają znaków, a Grecy szukają mądrości,
my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest
zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan,
dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów,
jak i spośród Greków – Chrystusem,
mocą Bożą i mądrością Bożą”...
z Pierwszego Listu Świetego Pawła Apostoła
do Koryntian (1 Kor 1, 22-25)
W Wielkim Poście w Kościele Jezus przypomina nam
również o miłości nieprzyjaciół? Taka miłość wydaje
się nam niemożliwa, tym bardziej bycie doskonałym,
tak jak Bóg Ojciec. A jednak Jezus nas do tego bardzo
zachęca. Czy Jezus polecałby coś, co byłoby dla nas
nierealne? Zapewne nie. Ale jeśli nauczę się miłości
tych, co mnie ranią, źle życzą, to będę upodobniony do Niego. Bóg jest doskonały
we wszystkim, ja mogę zacząć od próby łagodnego spojrzenia na moich wrogów.
Miłować bowiem to nie znaczy, że mam lubić każdego, ale chcieć ich dobra.
A największym dobrem każdego człowieka jest osiągnięcie życia wiecznego.
Kochać, to pragnąć zbawienia nie tylko dla siebie i dla moich bliskich, ale i dla tych,
z którymi nie jest mi po drodze, którzy mnie ranią. Jeśli będę żyć w codzienności
tą prawdą, to i miłość wrogów może okazać się łatwiejszą. Jezus sam pokazał jak
kochać, wystarczy każdego dnia wgłębiać się w Jego Ewangelię i uczyć się z Nim
stawiać pierwsze kroki na tej niełatwej wielkopostnej drodze miłości.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
O …kobietach
w Piśmie Świętym.
Batszeba. Cz. 2.

I tak oto Dawid, wielki wybrany przez Boga król,
zgrzeszył...tak właśnie zaczyna się wielki kryzys króla
Dawida, coś potwornego, coś co w jakimś stopniu
wpisane jest w grzech cudzołóstwa. Z tym grzechem
przychodzi bowiem mataczenie, kręcenie, udawanie,
kłamstwa i próba uniknięcia konsekwencji tego, co
się zrobiło, nawet za wszelką cenę…Ten, gdyż kto
ma władzę, może pozwolić sobie na więcej. Tak też
przynajmniej uważają ci, którzy panują. Król Dawid postanawia rozwiązać ten
problem również po swojemu. Mimo trwającej wojny ściąga Uriasza do miasta.
Chce, by jego żołnierz spotkał się z żoną, dzięki czemu po narodzinach dziecka
uzna je za swoje, myśląc, że sam je spłodził. Uriasz jest wierny, mimo że nie jest
Żydem, nie zgadza się na zaproszenie Dawida do domu i żony. Chce być solidarny
z tymi, którzy muszą zostać na froncie i żyją w trudzie, w namiotach. Nie chce
zażywać odpoczynku i wygód, kiedy jego towarzysze walczą. Dawid nie daje za
wygraną, chce przekupić Uriasza. Zaprasza go na ucztę, wystawne jedzenie, itp.
potem prezenty - to jednak nie działa. Uriasz nie wraca na noc do swojego domu,
śpi w mieście. Dawid zaczynał już chyba powoli tracić cierpliwość. Następnego
dnia znów uczta. Tym razem chce się posunąć do podstępu. Planuje upić Uriasza,
mając nadzieję, że ten w stanie upojenia alkoholowego zawędruje do domu,
gdzie wszystko potoczy się już zgodnie z planem. To jednak znowu nie wypala.
Uriasz ponownie nie nocuje u siebie. Dawid spostrzega, że jego wysiłki i zabiegi
są nieskuteczne, a czas nieubłaganie się kurczy. Ucieka się więc do ostateczności,
na jaką pozwala mu władza. Wykorzystuje list, który posyła do Joaba, żeby mu
przekazać polecenie postawienia Uriasza na pierwszej linii frontu. Chce, żeby
w czasie bitwy zginął. I tak właśnie się dzieje. Oto cena za cudzołóstwo Dawida cena, którą przychodzi zapłacić komuś zupełnie innemu. Gdy Uriasz przestaje już
być dla niego problemem, Dawid zaprasza Batszebę do pałacu, gdzie czyni ją
swoją kolejną żoną. Kobieta ma urodzić ich dziecko. I wtedy do historii wkracza
Pan Bóg, któremu nie podoba się zachowanie Dawida. Przez proroka Natana Bóg
upomina króla: „Tak nie wolno! Masz przecież wszystko, harem, kobiety, władzę.
Dlaczego sięgnąłeś właśnie po tę jedyną, która była już czyjąś żoną? Jak mogłeś tak
postąpić?”. Dziecko poczęte w wyniku cudzołóstwa nie przeżyje, co król Dawid
odczyta jako karę Boga za swój postępek i podejmie pokutę. Jej owocem będzie
przepiękny Psalm 51 – modlitwa grzesznika świadomego, jak bardzo zranił Pana
Boga, jak bardzo się od Niego oddalił, i grzesznika zanurzonego również
w Bożym miłosierdziu. Batszeba, w tej historii to znak jeszcze inny, po przyznaniu
się króla do grzechu i po zadośćuczynieniu zaczyna się inny znak...
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Ludzkie krzyże a droga zbawienia.
Jest taka historia opowiadana przez wielu kapłanów na różnych rekolekcjach czy
misjach parafialnych, historia pełna katechezy uczącą życia w wierze i wiarą
zwłaszcza w Wielkim Poście. Oto ona, oto jej treść, przypomnienie dla nas w tym
Wielkim Poście. Odczytajmy ja powoli i rozważmy jej treść. Niech będzie znakiem
w tym czasie epidemii i zmagań o mądrość Bożą:
Pewnego dnia anioł zstąpił na ziemię i skierował się w stronę tych wszystkich
ludzi, którzy użalali się na to, że krzyże, które dźwigają, są zbyt wielkie i zbyt
ciężkie w stosunku do tych, które dźwigali ich znajomi czy krewni i przyjaciele.
Anioł po wysłuchaniu ich narzekań, pretensji, roszczeń nakazał im zatem, aby
złożyli swoje przeróżne krzyże w dobrze strzeżonym miejscu. W ciągu jednego
dnia wielki plac wypełnił się krzyżami wszelkich możliwych gatunków, wielkości
i ciężarów, złotymi i srebrnymi, drewnianymi i glinianymi, małymi i wielkimi.
Po upływie pewnego czasu anioł znów powrócił do tych ludzi i pozwolił im
wszystkim, aby wybrali sobie takie krzyże, jakie uznali za najbardziej dogodne
i stosowane, stosowne. Okazało się wówczas, że każdy z nich wziął ten sam swój
wcześniej przyniesiony na ten plac krzyż.
Morał tej historii, tego opowiadania niech będzie i dla nas pytaniem o mój Wielki
Post. Mija 3 niedziela Wielkiego Postu, a może ja jeszcze nie wiem, że trwa Wielki
Post, może zapomniałem czym są Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa, może też
zagubiłem codzienną modlitwę, jak to jest ze mną w tym czasie. Wszak nie ma
drogi do nieba jak krzyż: „Miłości bez krzyża nie znajdziecie i krzyża bez Miłości nie
uniesiecie” - mawiał św. Jan Paweł II, nasz wielki Papież. Pamiętajmy również
o tych Jego słowach ...

