Intencje mszalne w tygodniu 14.10 - 20.10.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 19)

Wtorek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 20)

Środa

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 21)

Czwartek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 22)

Piątek

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 23)

Sobota

17.00

zm. +Jan Szajna (greg. 24)

Niedziela

8.00

zm. +Jan Szajna (greg. 25)

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Józef i Helena Kobza

Ogłoszenia duszpasterskie - 13.10.2019 r.
1. 28 niedziela zwykła - dziś celebrujemy w Polsce XIX Dzień Papieski pod hasłem;
Wstańcie - Chodźmy. Wspieramy ofiarami Fundację Nowego Tysiąclecia.
2. Gościmy dziś równocześnie w naszej parafii świadków z Kręgów Domowego
Kościoła, to jedna z wielu możliwych dróg kształtowania się w życiu duchowym
w Kościele katolickim, która ma na pomoc w wierze i w rozeznawaniu ataków zła
idących obecnie w Polsce na rodzinę i świat chrześcijańskich wartości.
3. Trwa miesiąc Modlitwy Różańcowej i trwa nadzwyczajny miesiąc poświęcony
misjom w Kościele. Z tej okazji można równocześnie obejrzeć dzisiaj wystawę
różańców w naszym kościele. Dziękuje P. Jurkowi za udostepnienie różańców.
4. Modlitwę Różańcową w tym tygodniu - dla nas - poprowadzą; w poniedziałek
przedszkolaki z rodzicami, we wtorek Panie z Koła Gospodyń Wiejskich wraz z
Panem Sołtysem, w środę - Stowarzyszenie Wiatr, w czwartek - strażacy, w piątek
młodzież pozaszkolna, ze szkół średnich i młodzież studencka, w sobotę - Róże
męskie, a w niedziele Róże kobiece. W następnym tygodniu października nasz
Różaniec poprowadzą rodziny z parafii z poszczególnych dzielnic naszej wioski.
5. W piątek - 18.10. - wspomnienie św. Łukasza patrona Służby Zdrowia, a - 19.10 wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
6. 15. 10 - wspomnienie św. Teresy od Jezusa - jest to dzień dziecka utraconego modlitwa w tym dniu ogarniamy rodziny, które doświadczyły takiego cierpienia.
7. 16.10. wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej - to kolejna rocznica wyboru ks. bpa
Karola Wojtyły na Papieża. Nie zapomnijmy.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 19.10. proszę rodziny; Korab, Malinowski Porcek. Dziękuję rodzinom; Korab, Korab, Uliasz za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - 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

28 Niedziela zwykła.
Dzień Papieski.
Zatrzymaj się, proszę...
Liturgii Słowa.

z

„A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich
widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga
donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego
i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: „Czy nie dziesięciu zostało
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu ?
Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał
chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec”...
z Ewangelii według sw. Łukasza (Łk 17,11-19)
Nikt z nas nie widzi wszystkiego. Postrzeganie świata, ludzi, kosmosu, Ojczyzny,
jest bardzo ograniczone. I nie chodzi tylko o zmysł wzroku, ale bardziej ogólnie,
chodzi o postrzeganie i rozumienie. Często w sytuacjach trudnych nie widzimy
Boga, nie chcemy też dostrzec, że trud i cierpienie mogą być owocem Bożego
działania. A tak może być, ponieważ Pan Bóg pragnie nawrócenia, przemiany,
uzdrowienia. Wiele okazji do poprawy jest marnotrawionych właśnie dlatego, że
nie chcemy zobaczyć sami własnego zła i grzechu. Gdybyśmy je dostrzegli, uznali
i za nie żałowali, dałoby to Panu Bogu możliwość wyprowadzenia z tego dobra dla
naszej duszy, a często i dla innych ludzi. Tak samo jest z radością. Pojawia się ona
dlatego, że widać dobre owoce, doświadcza się dobra ze strony innych ludzi.
A czasem właśnie tam, gdzie nic nie widać, gdzie według człowieka żadna zmiana
nie zachodzi, Pan widzi, jak ziarno obumiera, by wydać plon stokrotny. Potrzeba
tylko powrócić, by oddać Bogu chwale, by być wdzięcznym, by nie ulec pokusie
postawy roszczeniowej i współczesnego egoizmu, który gubi wdzięczność.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Dobre i złe milczenie.
Cz. 2.

Jak już chyba wiemy - z poprzedniej części
rozważania - są różne rodzaje milczenia.
Gdy milczenie jest wynikiem autocenzury
spowodowanej lękiem - na przykład - przed
narażeniem siebie samego na przykre
konsekwencje, to w takim milczeniu nie ma
niestety nic dobrego i szlachetnego.
Wolimy zamilknąć niż coś stracić: pozycję,
przyjaciół, podwyżkę, czy po prostu rację.
Ale takie *złe milczenie* doprowadza człowieka, prędzej czy później, do wielkiej
samotności. Przyjdzie w jego życiu bowiem i taki może czas, gdy znajdzie się on
w takiej może sytuacji jak ewangeliczny schorowany znad sadzawki Betesda.
Przypomnijmy siebie ten oto fragment perykopy z Ewangelii św. Jana; „Gdy Jezus
ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: „Czy chcesz stać
się zdrowym?” Odpowiedział Mu chory: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie
wprowadził do sadzawki” (J 5,6-7a). Tak, od człowieka, którzy przemilcza
wszystkie niewygodne sprawy odchodzi nawet i wierny pies, zawstydzony
tchórzostwem swojego pana. Dobre milczenie to swego rodzaju zaparcie się
siebie, aby ktoś inny mógł wyrazić swoje zdanie w sposób nieskrępowany, by
czuł się bezpieczny i wiedział, że nic mu z mojej strony nie grozi, nawet jeśli mam
odmienne zdanie. Nie skrzyczę go, nie zwymyślam, nie będę chciał mu zaszkodzić
ani nie będę go pouczał. A jeśli chce, powiem mu chętnie jak wygląda ta sama
kwestia widziana
z mojej perspektywy. Jeśli chce i jeśli tylko zapyta... Jeszcze
jedna bardzo ważna zasada; Nie krytykuj kogoś, kogo nie kochasz. A co z
upominaniem błądzących ?! Czy też powinniśmy milczeć, gdy ktoś rani słowami
lub niegodnie postępuje? Czasy współczesne są pełne takich znaków.
Najlepszym sposobem upominania jest metoda, jaką stosował kiedyś jeden z
profesów Seminarium w Przemyślu. Na spotkaniu z klerykami mówił. „Dziękuję
tym wszystkim, którzy przychodzą punktualnie na spotkania; dziękuje tym, którzy
zostawiają po sobie porządek w auli; dziękuję również tym, którzy pamiętają o
posprzątaniu po sobie …” itd. po czym jeszcze dodawał: „A także dziękuję tym,
którzy tego nie robią, a zamierzają od tej pory zwrócić na te sprawy większą
uwagę”. Nie było w tym jego upominaniu czuć żadnego sarkazmu, złośliwości,
jedynie życzliwą troskę o wspólne życie. W sali
i w auli zapanowało wtedy
milczenie, bardzo dobre milczenie: osobista refleksja z taką nieco odrobiną
wstydu i zakłopotania, i oczywiście z wielkim podziwem dla
umiejętności ks. profesora. Rektor Seminarium ks. Jan Balicki został nazwany
*Mocarzem pokory* , i to warto pamiętać, gdy bierzemy się za upominanie,
naprawianie innych, tylko nie siebie, czy utrwalanie tego co dobre i szlachetne.
Tak, warto zawsze przemodlić wypowiadane i upominające słowa, by nawet gdy

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Nie rozstawajmy się z Różańcem.

Modlitwa Kościoła Rzymskokatolickiego o charakterze kontemplacyjnym
polegająca na odmawianiu cyklu modlitw połączonych z odliczaniem koralików na
sznurze paciorków to Różaniec (łac: rosa – róża).
Róże (kwiaty) pełniły rolę duchowego symbolu kwiatów ofiarowanych Bogu,
dlatego odmawianie Różańca porównywano z dawaniem Matce Bożej róż.
Stąd wzięła się nazwa wieńca z róż - rosarium. Do powszechnego użytku Różaniec
wprowadził bł. Dominik ok. 1400 roku. Obecnie składa się z 4 części: radosnej,
bolesnej, chwalebnej i światła (wpr. przez Jana Pawła II - 16.X.2002).
Wykonanie: składa się z krzyżyka, 5 koralików i zamkniętych w obwodzie koła
dalszych 54. Razem 59 paciorków. Łączone one są za pomocą sznurków, drucików
lub łańcuszków. Całość wykonywana jest z najrozmaitszych materiałów i form
ziarenek. Techniczną stronę wykonania i przybliżony czas wprowadzenia do
użytkowania ukazuje nasza wystawa w kościele. Miesiąc Październik jest zawsze
miesiącem Różańcowym. 17 października 1571 Papież Pius V, po najtragiczniejszej,
najkrwawszej bitwie morskiej chrześcijańskiej flotylli okrętowej pod Lepanto (Zat.
Patraska, Morze Jońskie) przypisał zwycięstwo modlitwie różańcowej i ustanowił
święto Matki Bożej Różańcowej. W październiku 1885 papież Leon XIII wezwał do
codziennego odmawiania różańca. 13 .10. 1917 w Fatimie Matka Boża ukazała się
dzieciom z różańcem w dłoni i również 16.10.1978 wybrano Papieża Polaka.
(Opracował; P. Jerzy Malinowski)

