Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

zm. +Janina Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

.

zm. + Edward Szwast - rocznica śmierci

Środa

.

zm. + Paulina i Józef Palta

Środa

.

za parafian

Środa

.

zm. + Janina, Bronisława, Bronisław Smaga

Czwartek

.

zm. + Janina Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

.

zm. + Janina Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

.

zm. + Janina Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

zm. + Tadeusz i Maria Guzik

Niedziela

.

zm. +Janina Czaja od wnuczki Agnieszki z mężem

Ogłoszenia duszpasterskie -

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr
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. Dziś ... Niedziela Zwykła. Na wakacjach nie zapomnijmy - pomimo takowej
pokusy - o codziennej modlitwie i o niedzielnej Mszy Świętej. Eucharystia niech
stanie się naszym przywilejem, a nie smutnym obowiązkiem …a dostrzegam
niestety, że szkolne dzieci i młodzież opuszcza niedzielną Mszę Świętą.
. Miesiąc sierpień - jak wiemy i jak rozumiemy - w naszej Ojczyźnie i w naszym
narodzie - to zmaganie o trzeźwość. Pamiętajmy o tym potrzebnym tak bardzo
dla Polaków darze trzeźwości. Na bocznym ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa
jest wyłożona Księga. Ofiarujmy - przez zapis - swój dar trzeźwości. Różaniec
pokłosie Misji Świętych - sierpnia - będzie ofiarowany również w tej intencji.
. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. W środę - . . - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Msze Święte - w tym dniu naszych parafialnych dożynek - o godzinie . , .
i o . . Dożynki diecezjalne w Jarosławiu - sierpnia, a ogólnopolskie na Jasnej
Górze - / września - zaprasza - J.E. Ks. Arcybiskup Adam Szal.
Błogosławieństwo ziół i kwiatów i na każdej Mszy Świętej - sierpnia.
. Dożynki parafialne połączone z łamaniem chleba i z modlitwą o jedność
w parafii na Mszy Świętej o godzinie . .
. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę . . - proszę rodziny;
Klaczak - Godek, Włodyka - Gazda, bardzo dziękuję rodzinom; Godek, Godek za
ostatnie sobotnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
Zachęcam do prenumeraty tygodnika „Niedziela” rodziny z parafii.
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;

Z darem
ewangelicznego
słowa.
Niedziela zwykła.
… „Ja jestem Chlebem Żywym,
który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa
ten chleb, będzie żył na wieki.
Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało
za życie świata”...
z Ewangelii według Świętego Jana
J , 1- 1)
Chyba już wierzę i rozumiem. Tak, kto się
posili tym właśnie Chlebem już nigdy nie
będzie głodny. Kto się tej Wody Żywej
napije, już więcej niczego nie pragnie... Dla tego, kto ten Skarb znajdzie, wszystkie
inne, przez ludzi poszukiwane i pożądane skarby, mają wartość nie większą niż
wyrzucone śmieci... Kogo oświeci to Światło, już nie potrzebuje żadnej latarki, ani
żadnej mocnej latarni. Tak, gdy przychodzę do Jezusa, gdy Go słucham i kocham,
nauki wszystkich innych reklamowanych „medialnych nauczycieli”, jawią się jako
marne i pozniekształcane cienie tej jedynej Bożej prawdy. Tak, wiem o tym... bo
skosztowałem, bo znalazłem, bo opromienił mnie Jezusowy blask. Dokonujemy
wyboru. Dzięki łasce Bóg wyprowadza ze zła cudowne dobro. Daje nam szansę...
Każdego dnia stoimy przed wyborem między tym, co dobre i sprawiedliwe, a tym
co wygodne. Czasem popełniamy błędy. Nie zawsze, i nie wszystko tak dobrze
rozeznamy. Ale Bóg nie wymaga ode mnie i od nas bezbłędności i nieomylności.
Bóg mówi: uczyń to, co wydaje ci się dobre i sprawiedliwe. Co dziś wybiorę?
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Co niszczy autorytet Kościoła...

Kościół to nie tylko Jezus Chrystus Pan,
aniołowie, błogosławieni i święci. Tutaj,
na ziemi, Kościołem jesteśmy my. Tak, do
zbawienia jesteśmy dopiero wezwani,
a niekiedy zachowujemy się jednak, jakby
nam na jego osiągnięciu mało zależało.
Nasze ułomności, a zwłaszcza grzechy,
mogą autorytet Kościoła zaciemniać.
Pan Jezus mówił nam o tym w Ewangelii:
„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się wzajemnie
miłowali”... J , . Mówił też bardzo mocno do faryzeuszy, a w gruncie rzeczy i
do nas wszystkich: „Sami nie wchodzicie do Królestwa i nie pozwalacie wejść tym,
którzy do niego idą”... Mt , . Grzechy braku jedności i podziały bardzo
osłabiają autorytet Kościoła. Oburzał się na to w liście do Koryntian Święty
Apostoł Paweł.
Później upominał by nie byli „chciwi, brudnego zysku”... Tt
, ; Tm , .
Apostołowie Jakub i Paweł czuli się w obowiązku
napiętnować dalekie od ducha miłości zachowania pierwszych chrześcijan
podczas spotkań eucharystycznych por. Jk , - ; Kor , - . Ten ostry tekst
mówi prawdę. Ale spróbujmy sobie uprzytomnić, ilu męczenników wydali
spośród siebie chrześcijanie w pierwszych wiekach istnienia Kościoła. Jaka
musiała być w nich moc wiary, skoro wystarczyło kilka pokoleń, aby Ewangelia –
wraz z jej przesłaniem o Bożej Miłości - dotarła do wszystkich ludzi i
rozprzestrzeniła się na całe narody i pokolenia ! Jest takie
przysłowie, że
jedno upadające drzewo robi w lesie więcej huku niż to, że cały las rośnie... Tak,
nie dziwmy się zatem, że kiedy w Kościele dzieje się jakieś zło, ludzi ogarnia
zdumienie i zgorszenie. Ale wielka to równocześnie sztuka aby
w tym
samym wydarzeniu zauważać dobro, jakiego również wówczas jest
w Kościele naprawdę bezmiar, i
umieć je pokazywać innym. Wielka
stąd i dla nas nauka, że również
słabościami
dzisiejszego
Kościoła wolno nam się przejmować
tylko w taki sposób, żeby to nas to
mobilizowało do tym gorliwszej
służby Bożej i odwagi. Nie właściwe
jest takie myślenie
o złu w
Kościele, które prowadzi do paniki i
zwątpienia w moc Bożą, które
zamiast pobudzać nas do tym

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Małe dzieci w kościele. Cześć .

Żeby jednak można było dziecku coś szepnąć do ucha w celu wychowania go do
sacrum, trzeba mieć je blisko siebie. Pewne zaprzyjaźnione ze mną małżeństwo,
wspominało mi, że bardzo pomaga, kiedy małe dziecko jest na rękach rodziców
i kiedy stawia mu się konkretne wymagania, i wprowadza się je w życie. Wtedy
dziecko czuje się bezpieczne, uspokaja się, ale mając rodzica koło siebie, zaczyna
pytać o to, co się dzieje przy ołtarzu, co teraz robi ksiądz itd. . A rodzic może
wówczas coś delikatnie dziecku szepnąć na ucho, podpowiedzieć, przytulić.
Oczywiście, rozumiem że kiedy rodzice mają więcej dzieci, nie będą w stanie wziąć
ich wszystkich na ręce. Jednak rzadko kiedy się tak zdarza, żeby czwórka dzieci
była w tym samym wieku. Pierwsze dzieci dorastają, kolejne przychodzą na świat,
a właśnie te najmłodsze powinny znaleźć miejsce na rękach rodziców. W dobrym
przeżyciu Mszy Świętej pomaga również wcześniejsze przygotowanie do niej
przez rozmowę z dziećmi. Już w sobotę w czasie wieczornej modlitwy rodzinnej
trzeba poruszyć ten temat, pomodlić się o dobry, głęboki udział w jutrzejszej Mszy
- Eucharystii. Zaplanować i przypomnieć dzieciom, o której godzinie idziemy jako
rodzina na Mszę Świętą. W niedzielę przygotować odświętne ubranie, przyjść do
kościoła w miarę możliwości rozumiem, że to dla rodziców ciężka walka, żeby
zdążyć wszystko przygotować i bez niespodzianek przyjść punktualnie do
kościoła odrobinę wcześniej, spróbować wyciszyć dzieci, uspokoić je, pomóc im
się przywitać z Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie, kilkoma
zdaniami wprowadzić dzieci w atmosferę Mszy Świętej i ukazać Jej wartość.
cdn.

