Intencje mszalne w tygodniu 1.09 - 9.09.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Janina , Bronisław, Bronisława Smaga

Wtorek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od firmy Delta

Czwartek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

18.00

zm. + Florian i Helena Pelczarscy

Sobota

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Józef i Maria Bogacz

Niedziela

15.30

zm. + Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 1.09.2019 r.
1. Dziś 22 Niedziela zwykła. Dziś też wspomnienie 80 - rocznicy wybuchu drugiej
wojny światowej. Nie zapomnijmy jakim wielkim darem jest dar wolności, dar
wolnej Ojczyzny i czym są ofiary życia w obronie wolności i Ojczyzny.
2. Dziś w pierwszą niedzielę września zmiana tajemnic różańcowych dla Róż
z parafii. Modlimy się za dzieci młodzież, wychowawców i rodziców.
3. Tacą mszalną wspieramy Seminarium Duchowne w Przemyślu, wymadlamy
powołania do Służby Bożej dla naszej Archidiecezji Przemyskiej i Kościoła.
4. 2 września - uroczyste rozpaczacie Roku szkolnego i katechetycznego, Msza
Święta o godzinie 8.00 - zapraszam Dyrekcje, nauczycieli i wychowawców, dzieci
i rodziców, by z Panem Bogiem rozpocząć ten nowy rok szkolny. Pamiętajmy też
o sakramencie pokuty - o spowiedzi.
5. W tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca września.
Do chorych udam się z Najświętszym Sakramentem w piątek od godziny 8.00.
6. W czwartek adoracja relikwii świętego Papieża Polaka. Nie zapomnijmy.
7. Za tydzień w niedziele - Matki Bożej Siewnej - poświecenie ziarna na siew na
każdej Mszy Świętej. W tym dniu - 8.09. - równocześnie Odpust maryjny w parafii
Kobylany w naszym dukielskim dekanacie.
8. Za tydzień na Mszy Świętej o godzinie 15.30 spotkanie dla klasy trzeciej Szkoły
Podstawowej rozpoczynajcie formacyjne spotkania przed Uroczością Pierwszej
Komunii Świętej. Nie zapomnijmy.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 7.09. proszę rodziny; Karpacinski, Harmasz
Szopa, Leń. Dziękuję rodzinom; Kucharski - Leń, Kucharski za ostatnie sprzątnie
kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze do odebrania - dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest dla nas - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.

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

80 - rocznica wybuchu drugiej wojny światowej.
22 Niedziela Zwykła.
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa…
„Gdy będziesz zaproszony,
idź i usiądź
na ostatnim miejscu.
Wtedy przyjdzie Gospodarz
i powie ci: »Przyjacielu,
przesiądź się wyżej«;
i spotka cię zaszczyt wobec
wszystkich współbiesiadników.
Każdy bowiem, kto się
wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony”...
z Ewangelii według św. Łukasza Łk 14,1.7-14

Pomysły na życie, rady, cudowne rozwiązania płyną wciąż z mediów i Internetu,
w czasie wakacyjnych wędrówek, słodkiego lenistwa i upływającego czasu. Ale te
wakacyjne dni już się kończą. Na progu nowego miesiąca -1.09. - zatrzymajmy się
i wsłuchajmy w Słowo Boże, w słowo Jezusa. Ta Boża Nawigacja nie potrzebuje
aktualizacji danych - ochrony danych (itp.) Łaska jest niezmienna i pełna Miłości,
danej i zdanej. Potrzebujemy Jej, by wyjść z pustki i bezsensu. W wierze, w życiu
chrześcijańskim nie chodzi o tzw. urządzanie się, by pochwalić się tym wszystkim
innym, z uśmiechem. Celem jest prawdziwe Boże życie i Boży uśmiech. Celem jest
budowanie relacji z Bogiem, bliźnimi i sobą samym w darze pokoju i miłości.
Nie oznacza to poklasku opinii publicznej, wysokich słupków w sondażach, ale
wierność Słowu Bożemu. Pomocą jest Duch Boży, On otwiera na działanie łaski.
Nie wystarczy być religijnym, trzeba być wierzącym – żyć wiarą i przekazywać
radość Ewangelii, „iść pod prąd”, zapalać serca do Bożej Miłości w świecie, ze
wskazówką Papieża Franciszka: „Jeżeli będziesz tkwił nieruchomo w życiu,
zrujnujesz siebie i innych”. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Jak się dziś modlić ?!

Zapewnie każdy z nas modli się codziennie, ale
czy umiemy się modlić ? Człowiek, który wierzy
w Boga musi się modlić, nawet, jeśli czasowo
poważnie zaniedba modlitwę, to i tak w chwilach
szczególnych będzie się modlił. Tak to już jest, jeśli
wierzysz, to będziesz się również modlił !
Usiądźmy dziś rzeczywiście wśród uczniów Jezusa
zatrzymajmy się, pozwólmy się wprowadzić Jemu
i Jego łasce, która działa w Kościele i w świecie,
wprowadzając w świat modlitwy. Posłuchajmy jak
sam Jezus mówi o modlitwie. A Jezus mówi w Ewangelii tak; „Gdy się modlicie,
mówcie: Ojcze …
Jezus zwraca nam najpierw uwagę na naszą relacje do Boga. Przypomnijmy sobie
co mówimy do Boga, kiedy zaczynamy się modlić? Jak się do Boga zwracamy, jak
Go nazywamy: Ojcze?! a może: Boże, Panie, Panie Boże, Panie Jezu ? ( itd.)
Zwrot, którym posługujemy się w codziennej modlitwie, najlepiej określa kim jest
dla mnie Bóg i kim ja czuję się wobec Niego. Jezus chce nam najpierw ukazać, że
kiedy rozpoczynamy modlitwę stajemy przed kimś, kto nas kocha. Jezus zwracał
się do Boga: „Abba”. Jest to bardzo ważne słowo, które nie ma odpowiednika
w języku polskim, a które wyraża wielką czułość i szacunek, tak moglibyśmy je
przetłumaczyć jako: „dobry Ojcze”, „kochany tato”, „tatusiu”. Jezus objawia
najpierw nam podstawową prawdę: „Bóg chce twojego dobra, kocha cię tak jak
dobry ojciec, a ty jesteś jego dzieckiem”. Bóg jest Kimś niesłychanie dobrym. Tak,
tą pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jeżeli chcemy się dobrze modlić, to
zaakceptować prawdę o Bogu. On jest Dobrocią. On chce być dla nas Ojcem, tak
On jest naszym Ojcem. Wyzwólmy się z lęku przed Bogiem, z nieufności w relacji
do Niego, z fałszywego przekonania, że musimy zrobić coś nadzwyczajnego, by
zostać przez Niego usłyszanym i wysłuchanym. Nie, tak wcale nie jest. Bóg już
Ciebie kocha. Kiedy stajesz na modlitwie nie bój się, nie drżyj jak niewolnik, lecz
zwróć się do niego bezpośrednio, ufnie, tak jak dziecko do swojego Taty. Nazwij
Boga: „Abba - Ojcze”, Jezus chce, byś się tak zwracał do Boga i zawsze tak
powtarzał; „Bądź wola Twoja”...
Ojciec Niebieski pragnie naszego dobra i dlatego Jego sprawy są na pierwszym
miejscu. Często przeciwstawia się dziś sprawy Boże sprawom ludzkim, ale to
przeciwstawienie jest fałszywe. To, co jest Boże, nie zagraża człowiekowi. Bóg
nie jest rywalem ludzkiego szczęścia, dopiero żyjąc po Bożemu człowiek
odnajduje prawdziwe szczęście. Przecież jedyne, czego chce Bóg, to zbawienie
człowieka. Bóg chce dla człowieka tego, co jest dla niego najlepsze. Jeśli więc
stajesz na modlitwie zastanawiaj się nad tym, czy żyjesz zgodnie z wolą Boga.
Modlitwa nie jest po to, by zmusić lub przebłagać Boga, aby odstąpił od swoich
planów, ale modlimy się właśnie o to, by żyć zgodnie z Jego wolą, by Ją przyjąć
i zrealizować. (cdn.)

… „Abba” ...
Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Kim są święci patroni Europy? Cz. 2.
Święci Cyryl i Metody

Świętych Cyryla i Metodego, apostołów
Słowian i patronów Europy Kościół
uroczyście wspomina 14 lutego. Urodzeni
w Tesalonikach (po słowiańsku Sołuń)
święci bracia stali się również pierwszymi
misjonarzami narodów słowiańskich,
przetłumaczyli na język słowiański księgi
liturgiczne. Do tego celu opracowali pismo
nazwane później cyrylicą. Tym samym położyli
bezcenny fundamenty pod modlitwę, poezję,
literaturę i kulturę słowiańską w Europie.

Święta Brygida Szwedzka

Święta Brygida Szwedzka pochodziła z zamożnej
rodziny szwedzkiej z Finstad koło Uppsali. Już
wcześnie zauważono, że była inna niż jej rówieśnicy.
Kiedy miała siedem lat, miała się jej ukazać Matka
Boska, która ukoronowała ją złotą koroną.
W rok później miała następną wizję, w której ukazał się
jej ukrzyżowany Jezus. Patronuje szczególnie krajom zachodniej Europy.

