Intencje mszalne w tygodniu 13.07. - 19.07.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Magdalena i Michał Bek

Wtorek

18.00

zm. + Radosław Drożdżak - Od siostry Agnieszki z rodzina

Środa

18.00

zm. + Radosław Drożdżak - intencja od mamy

Czwartek

18.00

zm. + Konstancja i Mateusz Zborowscy

Piątek

18.00

zm. + Henryk Mackoś

Sobota

18.00

zm. + Helena I Jan Lawerowie

Niedziela

8.00

zm. + Salomea Leśniak - intencja od x. Zygmunta z Muszyny

Niedziela

10.30

zm. + Paulina, Józef Palta i Jan Jaracz

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 12.07.2015 r.
1. Dziś 15 Niedziela zwykła. Trwa czas wakacji. Niech ten czas będzie okazją dla
nas do pogłębienia wiary w Bożą Obecność. Nie zapomnijmy też o codziennej
modlitwie, niedzielnej Mszy Świętej, bezinteresownych dobrych uczynkach.
To zachęta nie tylko do dzieci i do młodzieży ale i do nas dorosłych.
2. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
3. Do sprzątania kościoła - na sobotę 16.07. - proszę rodziny ze starej jeszcze listy
Dziadowicz /176a/ i Bossekota/176/ a dziękuję za sprzątanie i za kwiaty rodzinom;
Śliwiński - Kreżałek i Kolanko.
4. W zakrystii do odebrania Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” a na
kościele kolejny numer Gazetki Parafialnej.
5. Podziękowanie za prace przy cmentarzu. Dziękuję za prace przy cmentarzu w tym
tygodniu za wyplantowanie terenu, za podlewanie i pielęgnowanie tui panom ;
P. Ferdynand Szwast, P. Józef Matelowski, P. Janusz Wójtowicz.

Czym jest Odpust parafialny !
"Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już

co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi,
określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców
odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca Chrystusa
i świętych".( KPK 992-997). Odpust parafialny jest świętem patronalnym kościoła
parafialnego. Zachęca się w tym dniu do skorzystania z Sakramentu Pokuty,
uczestnictwa we Mszy Świętej, procesji oraz innych modlitwach dziękczynnych.
Dla uzyskania odpustu wymagane są warunki; stan łaski uświęcającej, odmówienie
modlitwy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga, oraz modlitwy w intencjach
Ojca Świętego. Odpust parafialny jest przede wszystkim świętem wspólnoty
wiernych tworzącą daną parafię. To szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia.
To dzień, w którym każdy wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo
konkretny łaski Bożej miłości, wyrażającej się w darze odpustu, i uwielbienia Boga
za jego orędownictwo i opiekę. Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także
o powołaniu do świętości każdego wierzącego i refleksyjnego chrześcijanina .

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
nr 23 / 12.07. 2015 r.

O Ewangelii - z Sercem.
„Nie jestem ja prorokiem, ani nie jestem
uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem
i tym, który nacina sykomory.
Od trzody bowiem wziął mnie Pan i Pan rzekł
do mnie: «Idź, prorokuj do narodu mego,
izraelskiego”. (Am 7,12– 15).
( z Księgi proroka Amosa).

Jak wiadomo nie zaczyna się budowy Domu
od dachu. Nie zaczyna się też kształtowania wiary, nadziei i miłości tylko od samych
pobożnych praktyk. Najpierw trzeba, aby człowiek poznał i pokochał Boga. A gdy się
już to stanie, to wtedy przyjdzie czas na pobożność i na ascezę, która będzie płynęła
z wiernej życzliwej Miłości, Miłości, która nie jest chwilową emocją, ale wiernością
i decyzją nawet wtedy, gdy nie czuje się nic. Taka Miłość wszystkiemu, co się czyni,
nadaje wielki sens. Wtedy wybór Bożej Drogi będzie radością, nie udręką. Popatrzmy
w takim kontekście na postawę proroka Amosa. Amos jest znakiem i przykładem
Bożego wyboru. Powołany od pasterzowania trzody i nacinania sykomorów miał
obwieszczać życiem i słowem do Narodu Izraelskiego przesłanie; Tak mówi Pan!.
Bóg wybiera sam tak jak chce, Bóg w wyborze nie kieruje się nasza ludzką logiką, ale
swoją inicjatywą. Bóg daje prorokowi swoją mądrość. Funkcje prorockie spełniają
dziś kapłani. Działalność prorocka, nie wynika z ich wyboru, opiera się na tym, że to
Bóg ich wybrał, powołał, wysłał z misją aby przypominali, że On jest Miłością.
Powołanie do kapłaństwa - jak nam dziś przypomina Papież - jest jednocześnie darem
i tajemnicą. Jest najpierw darem. Nikt z ludzi nie może przypisywać sobie prawa do
bycia kapłanem. Kapłaństwo nie jest jednym z praw obywatelskich, które z natury
przysługują człowiekowi. Jest ono darem niezwykłym Bożej Miłości. Jest Bożym
cudem i pomysłem. Jest owocem łaski i troski o ludzi. Ale kapłaństwo jest też
wielką Tajemnicą. Jest Tajemnicą spotkania dwóch wolności: wolności Boga, który
powołuje oraz wolności człowieka, który odpowiada na powołanie. Często powołany
sam nie jest w stanie do końca wytłumaczyć nawet samemu sobie, jak to się stało, że
on odkrył i realizuje powołanie kapłańskie. Tak właśnie jak biblijny prorok Amos.
Zrozumienie tego Daru będzie owocować zawsze odwagą modlitwy i wiary, oraz
cudem dojrzałej miłości, miłości z serca. Ks. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

O modlitwie słów parę.
Modlitwa na wakacjach.
Cześć III.

Pożegnanie klasy szóstej i klasy III Gimnazjum-2015.

Wszystkim, którzy rozumieją jak
cudowne są wakacje, chciałbym
dedykować bajkę o najpiękniejszym
ze wszystkich skarbów:
„Każdego poranka bogaty i wszechpotężny
król Bengodi odbierał hołdy swoich poddanych. W swoim życiu zdobył już wszystko
to, co można było zdobyć i zaczął się trochę nudzić. Pośród różnych poddanych,
zjawiających się codziennie na królewskim dworze, każdego dnia punktualnie
pojawiał się pewien cichy żebrak. Przynosił on królowi jabłko, a potem oddalał się,
równie cicho jak wchodził. Król, który przyzwyczajony był do otrzymywania
wspaniałych darów, przyjmował dar z odrobiną ironii i pobłażania, a gdy żebrak się
tylko odwracał, drwił sobie z niego, a wraz z nim cały dwór. Jednak żebrak się tym
nie zrażał. Powracał każdego dnia, by przekazać w królewskie dłonie kolejny dar.
Król przyjmował go rutynowo i natychmiast odkładał jabłko do przygotowanego na
tę okazję koszyka, znajdującego się blisko tronu. Były w nim wszystkie jabłka
cierpliwie i pokornie przekazywane przez żebraka. Kosz był już prawie pełen.
Pewnego dnia ulubiona królewska małpa wzięła jedno jabłko i ugryzła je, po czym
plując nim, rzuciła pod nogi króla. Monarcha oniemiał z wrażenia, gdy dostrzegł
wewnątrz jabłka migocącą perłę. Rozkazał natychmiast, aby otworzono wszystkie
owoce z koszyka. W każdym z nich znajdowała się taka sama perła. Zdumiony król
kazał zaraz przywołać do siebie żebraka i zaczął go przepytywać. - Przynosiłem ci te
dary, Panie - odpowiedział człowiek - abyś mógł zrozumieć, że życie obdarza cię
każdego dnia niezwykłym prezentem, którego ty nawet nie dostrzegasz i wyrzucasz
do kosza. Wszystko dlatego, że jesteś otoczony nadmierną ilością bogactw.
A najpiękniejszym ze wszystkich darów jest każdy rozpoczynający się nowy dzień”.
Tak, obyśmy i my potrafili w każdym kolejnym dniu życia i wakacji dostrzec skarb,
jaki otrzymujemy od Miłującego Boga. I mocno starajmy się, aby tego skarbu nie
zniszczyć, aby nie zapomnieć o Panu Bogu, który każdego dnia chce być z nami!
I nie wstydźmy się na wakacjach wiernej modlitwy. Tak, gdyż jej znakiem jest
przemiana i zrozumienie, że wielkie sprawy dokonują się w codzienności, przez małe
zwyczajne proste okruchy dobroci - te ulubione - te które są owocem przemiany
i wierności na codziennej modlitwie. Do tego daru dojrzewa się ...
Zachęcam do wiernej modlitwy w tych lipcowych dniach
przed Odpustem Matki Bożej Anielskiej - 2 sierpnia o godzinie 11.00.

Modlitwa wakacyjna.

Naucz mnie Panie dobrze wypoczywać i spędzać wolny czas. Proszę Cię, abym
umiał dostrzegać piękno przyrody, wspaniałość zwierząt, abym na nowo nauczył się
zachwycać otaczającym mnie światem, tak jak kiedyś, gdy byłem małym dzieckiem.
Panie, błogosław wszystkim, którzy wyjeżdżają na wakacje, aby spędzili dobre ten
czas. Dziękuję, że nie zapominasz o tych wszystkich, którzy nie mogą wyjechać
z braku środków lub z powodu choroby. Panie, zmiłuj się nad nami i spraw, aby
ludzie byli dla siebie dobrzy. Dzięki Ci, Panie. Amen.

Żegnamy absolwentów naszych Szkół i mocno wierzymy że ich edukacja i nauka
zaowocuje we wspólnocie parafii - w naszej wietrzańskiej społeczności - życzliwą
codzienną miłością i troską o Wietrzno. Życzymy im aby nie zapomnieli drogi do
Kościoła w całym swoim dorosłym - późniejszym życiu.

Modlitwa pięciu palców.
Modlitwa pięciu palców” według Papieża Franciszka
( autor; papież Franciszek, gdy był arcybiskupem Buenos Aires).
1. Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij
więc modlitwę modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi.
Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć.
Modlić się za tych, których kochamy to słodki obowiązek.
2. Sąsiedni palec jest palcem wskazującym. Pomódl się
za tych, którzy
wychowują, kształcą i leczą. Oni potrzebują wsparcia i mądrości
by
prowadzić innych we właściwym kierunku. Niech stale będą obecni w twoich
modlitwach.
3. Palec środkowy jest najwyższy z palców. Przypomina nam o naszych przywódcach,
liderach, rządzących, tych, którzy mają władzę. Oni potrzebują Bożego kierownictwa.
4. Kolejny palec to palec serdeczny. Zaskakujące, ale jest naszym najsłabszym
palcem. Przypomina nam on by modlić się za słabych, chorych, strapionych
i obciążonych problemami. Oni potrzebują twojej modlitwy.
5. W końcu nasz mały palec, najmniejszy ze wszystkich. Powinien on
przypominać ci o modlitwie za siebie samego. Kiedy zakończysz modlić się za
cztery grupy wymienione wcześniej, twoje własne potrzeby ujrzysz we właściwej
perspektywie i będziesz gotów by pomodlić się za siebie samego w sposób bardziej
prawdziwy i skuteczny. Amen.

