Intencje mszalne w tygodniu 12.08 - 19.08.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od piłkarzy klubu Grodzisko

Wtorek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od Janiny Zygmunt

Środa

18.00

zm. +Edward Szwast - w rocznice śmierci

Czwartek

8.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od firmy Delta

Czwartek

10.30

za parafian - dożynkowa

Czwartek

15.30

zm. +Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Piątek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od Wojciecha i Ilony Zygmunt

Sobota

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od kolegów z zakładu pracy

Niedziela

8.00

zm. +Franciszek i Leonia Czelny

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

Zm. + Ferdynand Szwast - intencja od firmy Delta

Ogłoszenia duszpasterskie - 11.08.2019 r.
1. 19 Niedziela zwykła.
2. Trwa - jak pamiętamy - miesiąc sierpień - zachęcam bardzo do stałej, wiernej
oraz codziennej modlitwy wstawienniczej za osoby uzależnione, i to nie tylko
od alkoholu, ale i od innych zagrożeń doby współczesnego świata przez wpis do
*Złotej Księgi*. Pamiętajmy o odwadze modlitwy jedni za drugich we wspólnocie
Kościoła. Omadlajmy też nasze pierwsze rekolekcje ewangelizacyjne w Wietrznie.
2. W tym tygodniu - 13 sierpnia - we wtorek - Modlitwa Różańcowa - pokłosie Misji
Świętych za zaplanowane i polecane przez J. E. Ks. Arcybiskupa Adama Szala
rekolekcje ewangelizacyjne w Wietrznie, przed Odpustem św. Michała Archanioła
zapraszam szczególnie do modlitwy Róże męskie.
3. 15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - w tym dniu
błogosławieństwo plonów i nasze małe parafialne dożynki na Mszy Świętej
o godzinie 10.30. Porządek Mszy Świętych; 8.00, 10.30 15.30 . W tym dniu również
Odpusty; w Jasionce i w Tylawie w naszym dekanacie dukielskim.
5. Nie zapomnijmy o niedzielnej Mszy Świętej i o codziennej wiernej modlitwie na
wakacjach i urlopach.
6. Mecze rewanżowe w Lidze ministranckiej odbędą się w niedziele 1 września.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 17.08. - proszę rodziny; Smaga, Grad,
Krawczyk. Dziękuję rodzinom; Wiatr, Guzik, Strzelczyk - Szczurek za ostatnie
sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
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Proszę, zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.
19 Niedziela zwykła.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie bój się, mała trzódko, gdyż
spodobało się Ojcu waszemu dać wam
królestwo. Sprzedajcie wasze mienie
i dajcie jałmużnę. Sprawcie sobie trzosy,
które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani
mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze”...
z Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 12,32-48).
Często ludzi głęboko wierzących, ludzi, którzy usiłują żyć w prawdzie i miłości,
w łączności z Bogiem Ojcem i we wspólnocie Kościoła, postrzega się w świecie,
i w mediach jako przegranych i bardzo naiwnych. Są oni - jak równocześnie sami
mówimy - wytykani palcami, odrzucani i samotni, bo nierozumiani. To jednak, kto
jest zwycięzcą, nie zależy wcale od światowej popularności. Nie akceptacją ludzką
mamy mierzyć wartość człowieka i jego serca. Jakże często nasze życie to ciągłe
zabieganie właśnie o akceptację. Chcemy być lubiani, szanowani, rozumiani,
podziwiani, bo wtedy w naszych oczach wzrasta poczucie własnej wartości. Bóg
patrzy trochę inaczej na nas niż świat, Bóg patrzy na nasze otwarte serce.
W modlitwie do Boga nie jest najważniejszym, czy otrzymam to, o co proszę, czy
otrzymam dokładnie w taki sposób, o jaki proszę. Modlitwa bowiem to całkowite
otwarcie serca na Bożą Obecność. Wystarczy westchnąć do Boga „Abba - Ojcze”,
by wyrazić wszystko, co kryje serce, by zrozumieć, że jestem Jego dzieckiem.
Modląc się wiernie, buduję z Nim osobistą relację. A trwanie przed Bogiem we
wspólnocie Kościoła zapewnia przyjazną więź z Nim, zabiera strach i lęk.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż mieć…
Wchodzimy do Świątyni Pańskiej ... i ... Cz. 1.

Chrześcijanin wybiera się na Eucharystię nie tylko
z właściwym nastawieniem, ale też ma być nastrojony
wewnętrznie na słuchanie Słowa Bożego.
Ten osobisty wysiłek, ułatwia bardzo zapamiętanie
i rozumienie Bożego orędzia i Ewangelii, uczy zaufania
Kościołowi w którym się trwa. Przy wejściu do kościoła
wkładamy dłoń i palce do kropielnicy z wodą święconą
i czynimy na sobie pobożny znak Krzyża Świętego, na
pamiątkę Chrztu Świętego i na znak pokuty i obmycia
z grzechów. Powinno też być dla nas jasne - kiedyś tak
rzeczywiście było to jasne - że w przedsionku kościoła
następuje ostatnia chwila, aby mężczyźni zdjęli swe
nakrycia głowy, nawet, gdy są do nich przyzwyczajeni
i przywiązani, a wszyscy wierni zanurzyli się w pełnym
wiary milczeniu. To wyciszenie warg i serca będzie
konkretnym darem dla całej wspólnoty modlących się ludzi, i darem wspólnoty
dla każdej z osób obecnych na miejscu modlitwy.
Przed Najświętszym Sakramentem klęka się po dotarciu na wybrane miejsce np.
przy ławce. Wystarczy uklęknąć na jedno kolano, a gdy ktoś nie jest w stanie
uklęknąć (np. z powodu wieku, choroby), powinien wybrać inny gest, wielbiący
Pana Boga (np. głęboki skłon). Miejsce w ławkach zajmujemy, siadając po prostu
jak najbliżej środka ławki, aby osobom przychodzącym później, umożliwić też
swobodne znalezienie i zajęcie wolnego miejsca. Inna sprawa to taka, że wielu
zapomina o grzeczności, która wymaga ustąpienia miejsca siedzącego osobom
starszym, schorowanym, kobietom (itd.) Jeśli się ktoś nie domyśla, że powinien
ustąpić miejsca, należy posłużyć się łagodną choć zarazem stanowczą prośbą
o ten uczynek miłosierny, zamiast narzekać - w duchu - przez całe nabożeństwo
na upartego egoistę. Będąc w ławce, uklęknijmy do krótkiej, osobistej modlitwy;
możemy skorzystać z książeczki, aby wzbudzić intencję modlitwy, czy nastroić się
wewnętrznie do czynnego udziału w Najświętszej Ofierze. Szanujmy miejscowe
tradycje, zwyczaje związane z zajmowaniem miejsc w światyni Pańskiej. Bywa że,
w niektórych kościołach po prawej stronie siedzą kobiety, po lewej mężczyźni;
bywają ławki zarezerwowane dla dzieci, sióstr zakonnych (itp.) Zwolennikom
postawy stojącej podczas Eucharystii dedykuje prośbę, by swego postoju nie
planowali tuż przy wejściu ze świątyni - typowo polski obrazek - zjawisko to ma
miejsce wewnątrz jak i na zewnątrz kościołów, stanowiąc charakterystyczny
„korek” - zupełnie nie uzasadniony! Apele duszpasterzy o wejście do kościoła
wydają się zupełnie bezowocne - jedynie Pan Bóg, decydując o pogodzie na dany
dzień może nieco zmienić przyzwyczajenia rodaków w tym względzie - nie mam
wątpliwości, że zmiana owego położenia geograficznego względem ołtarza,
przyniesie znacznie głębsze przeżywanie liturgii – warto sprawdzić osobiście, że
im bliżej ołtarza – tym łatwiej spotkać Pana Boga! (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Pierwsze piątki miesiąca. Cz. 1.

„Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba,
nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do nieba”.
Pamiętasz Czytelniku może swoją pierwszą spowiedź ? Ja pamiętam dokładnie.
Pamiętam to zaangażowanie i przejęcie. Pamiętam ten lęk i bojaźń Bożą. Najpierw
była mała próba przy konfesjonale. Po wcześniejszym sprawdzeniu czy znamy
regułę, każdy z nas podchodził na chwilkę do konfesjonału i udawał, że się tam
przy nim spowiada. Następnego dnia było już na serio... W domu przeprosiłem
rodziców, dziadków, rodzeństwo za każdą wyrządzoną przykrość i - do kościoła.
„Oby tylko nie … ks. NN. !” - myślałem. Ale za kratkami konfesjonału nie czekał nikt
inny, rzecz jasna, tylko właśnie on. Nie było tak źle. Pamiętam, że paliły mnie
policzki. Potem ksiądz NN. powiedział, że od tej pory mamy chodzić do spowiedzi
w każdy pierwszy piątek miesiąca. A dlaczego nie we wtorek? - myślałem.
Piątek w tradycji Kościoła ma bardzo wielką symbolikę i znaczenie. Tak, przede
wszystkim śmierć Pana Jezusa na krzyżu. To wtedy Jego Serce zostało przebite
włócznią żołnierza. Jest to równocześnie związane z objawieniami Pana Jezusa
złożonymi św. Małgorzacie Marii Alacoque. Za jej pośrednictwem Jezus przekazał
czcicielom swego Serca 12 obietnic:
1. Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3. Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4. Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5. Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
(cdn.)

