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. niedziela zwykła. Dziś sierpnia po wieczornej Mszy Świętej modlitwa
różańcowa jako owoc po Misjach świętych. Pielęgnujmy ten rodzaj modlitwy
w intencji o jedność parafii i Wietrzna.
. Pamiętajmy, że miesiąc sierpień to miesiąc abstynencji i trzeźwości. Nasza
dobrowolna abstynencja za innych ofiarowana niech o tym znaku przypomina.
Na ołtarzu Ukrzyżowania znajduje się Księga Trzeźwości. Ofiarujmy dar serca
dobrowolnej rezygnacji - z siebie - dla innych.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Na wakacjach, na urlopach nie zapomnijmy o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy Świętej. Przypominam, że zaniedbanie bez ważnej przyczyny niedzielnej
Mszy Świętej jest grzechem. Odkrywajmy wartość Eucharystii, jej dar, i cud.
. sierpnia - wtorek - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
Porządek Mszy świętych taki jak w niedziele. Msza święta o . połączona z
dziękczynieniem za plony przy ołtarzu polowym.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Matelowski - Kozak ,
Matelowski - Bogacz, Szydło; bardzo dziękuję rodzinom Huta, Fornal, Mazur,
Nawrocki za kwiaty i za ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii.

niedziela zwykła
„Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi
przyjść do siebie po wodzie”.
A on rzekł: „Przyjdź”.
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po
wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć,
krzyknął: „Panie, ratuj mnie”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go,
mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”
z Ewangelii według św. Mateusza Mt , Oto wspomnienie jednego z zasłużonych i znanych kapłanów - górala; „W sobotni
wieczór ojciec mój sprawdzał czy są wypastowane buty, bo na Mszę Świętą
potrzeba iść ubranym odświętnie, zaś w niedzielę nie ma potrzeby robienia tego,
co można zrobić w sobotę. W sobotnie popołudnie Ojciec wyjeżdżał na łąkę po
trawę, by w niedzielę zrobić już tylko to, co absolutnie konieczne. Świętować ma
człowiek i zwierzę”...
Po co Bogu są potrzebne dni święte? Bardziej niżli Bogu nam są potrzebne dni
święte. Byśmy nie zatracili się w pogoni za tym co tylko materialne i nie stali się
własnością tego co posiadamy. Dzień Święty to odkrycie innego, pełniejszego
wymiaru życia. Potrzebne są nam dni świąteczne byśmy przygotowali się na inne,
większe niż na ziemi święto”; jak mawiał brat Roger z Taize: nie mające początku
ani końca. Święto, wskazuje nam drogę, do nieba. Ale na tej drodze tak jak
Piotrowi Apostołowi tak i nam potrzebna jest Boża łaska. Wiatr jak na jeziorze
Genezaret czasem jest przeciwny, ale gdy podamy rękę Jezusowi, On nas ocali.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Apel Przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Trzeźwości na sierpień
– miesiąc
abstynencji. Siostry i Bracia w Chrystusie!
Co roku właśnie w sierpniu prosimy wszystkich Polaków:
podejmijcie dobrowolną abstynencję. Pokażcie, że potraficie odpoczywać i bawić
się bez alkoholu. Stwierdzenie, że w Polsce „starsi toną w morzu wódki, a dzieci
i młodzież w morzu piwa”, jest w pełni adekwatne do rzeczywistości. Alkohol jest
czwartym pod względem siły działania narkotykiem! Ogromnym skandalem jest
wielka dostępność fizyczna i ekonomiczna alkoholu oraz jego reklama. Ponad
tysiące godzin reklam alkoholu rocznie robi swoje. Przyzwolenie na nadmierne
spożywanie alkoholu, towarzyski przymus picia i alkoholowa mentalność, to
najpoważniejsze problemy, z którymi nasz Naród musi odważnie się zmierzyć,
jeśli chce ocalić swoją tożsamość i przetrwać. Tylko w ciągu jednego dnia wokół
nas ma miejsce bezmiar ludzkich tragedii, często ukrywanych, które mają jedno
źródło - nadużywanie alkoholu. Mamy na myśli przemoc domową, wypadki
samochodowe spowodowane przez pijanych kierowców, nieodwracalne wady
wrodzone dzieci, których matki piły alkohol podczas ciąży, zgony spowodowane
chorobami wywołanymi przez nadużywanie alkoholu, gwałty pod wpływem
alkoholu, rozwody, zniszczoną młodość i życie. Dlatego prosimy, pomóżcie tym,
którzy pragną żyć w wolności zachowując trzeźwość. Dajcie dobry przykład
zwłaszcza najmłodszym, którzy powinni widzieć, że można spędzać wolny czas
bez picia. Jesteśmy Dziećmi Bożymi podobnymi do naszego Ojca, powołanymi do
życia w miłości, radości i świętości. Nie potrzebujemy alkoholu, aby osiągnąć
szczęście. Potrzebujemy przebudzenia i przemiany. Każdego dnia na naszych
oczach toczy się walka o przyszłość Polaków, o to, czy ocalimy trzeźwość, a więc
wolność, godność, zdrowie i życie milionów z nas. Dla młodzieży abstynencja to
obowiązek. Apel o dar abstynencji kierujemy w sposób szczególny do
małżonków i rodziców. Wspieranie współmałżonka oraz wychowanie dzieci
dokonuje się najbardziej poprzez świadectwo życia i osobisty przykład. Stawką
w tej walce jest nie tylko dobre życie na ziemi, ale też życie wieczne naszych
bliskich i całej wspólnoty narodowej. Św. Jan Paweł II przypomniał: „Nie wolno
„sprzedawać” człowieka za zysk doraźny i niegodziwy, zdobywany na ludzkich
słabościach i wadach! Nie wolno wykorzystywać i pogłębiać ludzkiej słabości!
Nie wolno dopuszczać do degradacji człowieka, rodziny, społeczeństwa, gdy się
wzięło odpowiedzialność wobec historii!” Apel, Częstochowa, czerwca
r. .
Niech Maryja, Królowa Polski, uprosi wszystkim Polakom łaskę życia w
trzeźwości, która jest warunkiem prawdziwej wolności. Dzisiaj jednym z
wymiarów patriotyzmu jest walka o wolność wewnętrzną. Musimy obronić
Polskę, by w
r., w stulecie odzyskania niepodległości, cieszyć się nie tylko
zewnętrzną, ale
także duchową wolnością Polaków.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Metoda małych kroków.

Chiara przeczuwała, że zbliża się kres jej życia na ziemi. Jaki
prezent w takiej chwili zostawić ukochanemu synkowi?
W dniu pierwszych urodzin małego Francesco napisała do
niego list. Dwa tygodnie później, czerwca
roku,
w wieku lat odeszła do Pana. Dlaczego o Niej artykuł
w naszej parafialnej Gazetce. ?
Żyjemy w świecie w którym wartość życia jest mocno
zagrożona. Świadectwo Chiary Corbella jest ze wszech miar
przedziwne oto ono. Rozważmy je w naszych sumieniach.
Chiara Corbella przyszła na świat w Rzymie w
roku w rodzinie, która swoje
życie związała z życiem Kościoła. Rodzicom, żyjącym duchowością Odnowy
Charyzmatycznej, udało się przekazać swym córkom wartości, które dla nich
samych były bardzo ważne. Stąd młodziutką Chiarę często można było spotkać
w parafialnym kościele pw. św. Franciszki Rzymskiej, gdzie śpiewała w kościelnym
chórze. Łączyła ją też głęboka więź z Matką Bożą. Codziennie odmawiała Akt
Poświęcenia – w duchu św. Papieża Jana Pawła II. Po rekolekcjach w Asyżu, gdzie
zetknęła się z duchowością św. Franciszka, jako swoją życiową dewizę Chiara
obrała słowa „Piccoli passi possibile” czyli „Malutkimi możliwymi krokami do
przodu”. Tej dewizie pozostała wierna do końca. cdn.

