Jak się spowiadać?
Każdy człowiek jest słaby i grzeszny; nieustannie
potrzebuje Bożej łaski dla swojej natury. Bóg zaś
ofiarował nam w tym celu - do dobrego
zrozumienia daru życia i miłości - sakramenty.
Sakrament spowiedzi ma jednak szczególny
charakter. Każdy kapłan na mocy sakramentu
święceń
kapłańskich otrzymał od Boga absolutną władzę odpuszczania
grzechów; „W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Tak, Bóg zatem nie tylko, że
czeka na nas w spowiedzi, ale Bóg wychodzi naprzeciw każdemu
człowiekowi, z cudem przebaczenia. Są ludzie, którzy chcą sami załatwiać swoje
sprawy przed Bogiem. Uważają oni rzeczywiście że niepotrzebni są pośrednicy
i dlatego mają nawet wielkie opory wobec tego sakramentu. Nie rozumieją czemu
w procesie spowiedzi ma być obecny kapłan. Ale właśnie w tych krajach, gdzie
odrzucono sakramentalną posługę kapłana, ludzie chodzą po porady i pomoc do
psychologów. Ale żaden psycholog nie udzieli odpuszczenia grzechów. Tylko
sakrament pokuty - spowiedzi daje pojednanie z Bogiem i przynosi pokój serca.
Udzielając tego sakramentu, spowiednik wypełnia równocześnie posługę posłużę
się tutaj biblijnymi określeniami: Dobrego Pasterza, który szuka zagubionej owcy;
Szlachetnego Dobrego Samarytanina, który opatruje rany; Sprawiedliwego Sędziego,
który nie ma względu na osoby; oraz Ojca, który oczekuje na Syna Marnotrawnego
i przyjmuje go z powrotem. W sakramencie pokuty dokonuje się proces przebaczenia
grzechów i dokonuje się jeszcze proces uzdrowienia tożsamości duszy.
Duszpasterstwo w konfesjonale można podzielić na trzy etapy: 1. Formowanie
sumienia; 2. Odpuszczenie grzechów; 3. Kształtowanie światopoglądu. Kapłan, który
spowiada - słucha spowiedzi - penitentów jest zobowiązany w swoim sumieniu do
zachowania absolutnej tajemnicy spowiedzi w odniesieniu do grzechów wyznanych
przez penitenta. W konfesjonale każdy duszpasterz poznaje blaski i cienie życia,
pragnienia, potrzeby i rany serca. Spowiedź prowadzi do wielkiej troski o każdego
człowieka. I to w konfesjonale jest miejsce na proces leczenia dusz ludzkich
nadprzyrodzoną mocą Boga, płynącą z zasług Śmierci i Zmartwychwstania
Chrystusa. Posługa w konfesjonale ratuje człowieka, odradza go, czyni lepszym
i prowadzi do zbawienia. Skuteczność tego sakramentu polega na ubieraniu
człowieczeństwa w cud łaski i przyjaźni z Bogiem. U wiernych, którzy przyjmują
sakrament pokuty sercem otwartym i z religijnym nastawieniem, powraca pokój
wewnętrzny, pogoda serca, wraz z pociechą duchową. Kto częściej i dobrze się
spowiada, ten jest coraz bardziej przejrzysty w swoim życiu! Tylko brudas mówi,
że zawsze jest czysty. Podobnie ma się sprawa i w życiu duchowym, gdy najwięksi
grzesznicy myślą, że nie mają grzechów - zauważamy tu przedziwny paradoks święci mówią o sobie, że są największymi grzesznikami. I jeszcze jedna myśl.
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Z okruchów słów i cudu
Ewangelii...
„Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego ofiarował,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne.”
św. Jan
„Miłość mi wszystko wyjaśniła,
Miłość wszystko rozwiązała dlatego uwielbiam tę Miłość,
gdziekolwiek by przebywała.
Ks. Karol Wojtyła
Aby dojrzale wzrastać we wspólnocie parafii,
Kościoła, wioski, Ojczyzny, musi zaistnieć
w naszych sumieniach sercach Boże pragnienie.
Kościół zawsze prowadzi wierzących do tego
Bożego pragnienia. A pragnienie wybrzmiało najmocniej w czasie śmierci Jezusa na
Krzyżu. „Umiłowałeś nas i życie swe oddałeś za nas”- te słowa rozważamy w
obecnym Wielkim Poście, aby przyjąć cud pragnienia. Te słowa odszukujemy w
Eucharystii - Mszy Świętej, w codziennej modlitwie, i w świadectwie życia. Ten
numer „Królowej Aniołów”, jest zachętą do przyjęcia pragnienia rekolekcji w naszej
wietrzańskiej
parafii. Rekolekcje to spotkanie z Bożą Miłością, z Miłością,
która nieustannie
poszukuje każdego człowieka. Zachęcam parafian do
zaplanowania tak czasu, aby jak najowocniej skorzystać z rekolekcji. To Duch
Święty zawsze prowadzi ćwiczenia rekolekcyjne, daje potrzebne siły, a
Rekolekcjoniście odpowiednie słowo. Niech
prowadzi zatem parafialną
wspólnotę do jedności, i do cudu zrozumienia Kościoła. Modlitewne zamyślenia
poprowadzi ks. Krzysztof Szyndler - pracujący obecnie
w parafii Radymno.
Prośmy Ducha Świętego abyśmy otwartym sercem przyjęli dar modlitwy i Bożego
Słowa. A kościół będzie wówczas miejscem przemiany - Górą Taboru - i pozwoli

Akt oddania swego życia
Jezusowi.

Rekolekcje wielkopostne
w parafii Wietrzno.

/do codziennego odmawiania/

...Czas modlitewnych spotkań
z Kościołem życia i Kościołem wiary...
Odwagi - Nie lękajcie się !

Czwartek – 19.03.2015 r. - Dzień św. Józefa Oblubieńca.
17.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich parafian.
20.00 – Spotkanie modlitewne i Apel Jasnogórski - przy Maryi naszej Matce
i św. Józefie - dla mężczyzn i dla Ojców.

Piątek - 20.03.2015 r – Dzień Kościoła Matki.
8.30 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla Gimnazjalistów.
10.15 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej.
11.30 – Film rekolekcyjny; „Marcelino Chleb i wino” dla obu szkół w szkole.
Konkurs plastyczny - Mój rysunek o Marcelinie - na temat filmu…
17.00 – Rekolekcyjna Droga Krzyżowa.
17.30 - Msza święta z nauką ogólną.
20.00 – Spotkanie modlitewne i Apel Jasnogórski – przy Maryi naszej Matce dla kobiet i Matek.

Sobota - 21.03.2015 - Dzień Maryi Naszej Królowej.
7. 30 – Msza Święta - wyjazd do chorych, którzy nie mogą przyjść
na Mszę Świętą.
14.15 – Nabożeństwo pojednania i pokuty przed sakramentem spowiedzi
dla Dzieci i Gimnazjalistów.
15.00 - 17.00 - Celebracja Sakramentu pokuty i pojednania.
17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
20.00 – Modlitewne spotkanie i Apel Jasnogórski – przy Maryi naszej Matce
dla młodzieży uczącej się i pracującej.

Niedziela - 22.03.2015 - Dzień świętowania wiary w Kościele.
8.00 - Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
11.00 - Msza święta z nauką rekolekcyjną.
15.30 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Święta.
Zakończenie parafialnych Rekolekcji.

jak Ty chcesz abym żył.
Królem

Jezu, dziękuję Ci, że mnie kochasz!
Wierzę, że umarłeś dla mnie na krzyżu,
aby pokonać mój grzech i dać mi swoją
wolność, która przynosi pokój.
Chcę jeszcze bardziej poznać Ciebie.
Wybieram dziś Nowe Życie z Tobą,
aby pójść tą Drogą, którą Ty mi wskażesz.
Pragnę żyć dla Ciebie i bardziej niż swoją
Twoją wolę wypełniać.
Oddaję Ci swoje życie, plany, marzenia,
to co we mnie dobre a zwłaszcza oddaję Tobie
to z czym sobie sam nie radzę.
Jezu, proszę, zostań na zawsze moim
jedynym Panem i Zbawicielem.
Prowadź mnie, bo nie chcę błądzić,
chodzić bez celu, ale chcę żyć tak,
Ogłaszam Cię dziś Panem i
mojego całego Życia.
Amen.

O parafialnej drodze
krzyżowej.
Kochany Synu, Kochana Córko…
Proszę przyjdź do mnie - 27 marca 2015 r.
Zapraszam Was wszystkich; dzieci,
młodziez, rodziców i osoby starsze na
spotkanie ze Mna - przy mojej
Drodze Krzyżowej - po Waszej Parafii
na godzinę 17.00 - po Mszy Świętej
w kościele, na waszej górce w Wietrznie.
Nie zapomnij.
Będę na Ciebie czekał.
Twój kochajacy Jezus.
Ps. Zabierz proszę - mój Przyjacielu
ze sobą świecę - będzie wieczór, zapalisz ją
jako znak swojej miłości do Mnie.
Weź ze sobą obie otwarte dłonie - otwarte,

