Dzień

Godzina

Intencja Mszy więtej

Poniedziałek

7.30

zm.+ Krzysztof Dziadowicz - intencja od uczestników pogrzebu(8)

Wtorek

17.00

zm.+ Zofia i Edmund Olbrycht

roda

17.00

zm. + Stanisław Szopa

Czwartek

17.00

zm. + Józefa i Jan Piróg

Piątek

17.00

zm.+ Tadeusz Olbrycht

Sobota

17.00

zm. + Helena i Józef Wójtowicz

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

53 lata sakramentu małżeństwa państwa H. S. Jastrzębskich
i 80 lat życia Stanisława - o potrzebne łaski

Niedziela

15.30

Za Zofię w 90 rocznice urodzin - o dar zdrowia i potrzebne łaski

Intencje mszalne w tygodniu 14.11-20.11.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 13.11.2016 r.
1. 33 Niedziela zwykła. Dzi 13 listopada - jest to dzień modlitwy za nasze parafialne
misje. Nabożeństwo odbędzie się o godzinie 15.30. Zapraszam parafian, je li będzie
dobra pogoda wyjdziemy na teren placu ko cielnego - przynie my ze sobą wiece.
2. Za tydzień Uroczysto ć Chrystusa Króla Wszech wiata. W tą niedzielę kończymy
Rok Miłosierdzia. W odpowiedzi na list Biskupów polskich w tym dniu w naszych
parafiach dokona się decyzja przyjęcia Jezusa Jako Pana i Zbawiciela. Decyzja ta
będzie poprzedzona nabożeństwem w piątek i w sobotę, a w niedzielę na 3 Mszach
przez gest zanurzenia dłoni w chrzcielnicy potwierdzimy to wydarzenie wiary wraz
z rocznicą Chrztu Polski w jedno ci z Episkopatem Polski i Krakowem Łagiewnikami. Przygotowanie modlitewne u nas w parafii rozpocznie się w piątek na
Mszy więtej o godzinie 17.00. W tym dniu zapraszam Gimnazjalistów, w sobotę
Szkołę Podstawową a w niedzielę wszystkich parafian - za na 15.30 - klasę III.
3. Za tydzień 3 Niedziela miesiąca. Pamiętajmy o naszej parafii i ko ciele.
4. W naszej parafii będą obecne relikwie Ojca więtego Jana Pawła II. Na pro bę
odpowiedział Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz a relikwie do ko cioła i parafii
wprowadzi Ks. bp Stanisław Jamrozek - już za niedługo. Bądźmy wdzięczni, że
Papież Polak trafi znów do Wietrzna w rocznice pobytu 20 lat na ziemi Dukielskiej.
5. Modlitwa za zmarłych codziennie w wypominkach po Mszy więtej.
6. Apel do dzieci aby były grzeczne, gdyż tylko do grzecznych dzieci przychodzi
w. Mikołaj a on zamierza do nas przybyć - 6 grudnia 2016 roku.
7. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 19.11. - proszę rodzinyś Michalak, Przybyła,
Królś bardzo dziękuję rodzinomś Wójtowicz, Wyszkowski, Szczepanik za ostatnie
sprzątnie ko cioła.
8.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii
z Sercem.
„Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość,
której żaden z waszych prześladowców
nie będzie się mógł oprzeć ani się
sprzeciwić. A wydawać was będą nawet
rodzice i bracia, krewni i przyjaciele
i niektórych z was o śmierć przyprawią.
I z powodu mojego Imienia będziecie
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy
wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość
ocalicie wasze życie”.
z Ewangelii św. Łukasza
Po co są pieniądze? Po to, aby ich używać dla
osiągnięcia wspólnego dobra.
W Ewangelii jest ukazana historia o nieuczciwym rządcy, który został oskarżony o
trwonienie majątku swego Pana. Dobrze wiedział jaki czeka go za to los.(!) Wiedział,
że je li ma dalej żyć nie w poniżeniu i pogardzie, potrzebuje ludzi. Użył pieniędzy,
aby zdobyć serca ludzi, wiedział i rozumiał, przez wiarę, że pieniądze są tylko
narzędziem do innego celu. Jako to dla nas wskazówka ?!
Pisze św. Paweł i do nasŚ „Wielu postępuje dziś jak wrogowie krzyża Chrystusowego.
Ich losem - zagłada, ich bogiem - brzuch, a chwała - w tym, czego winni się wstydzić To ci, których dążenia są przyziemne... Tak, z całą pewno cią takim ludziom brakuje
roztropno ci rządcy, który patrzył na to, co go czeka w przyszło ci i umiał użyć tego,
co miał, by zyskać o wiele więcej. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną,
aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków - dodaje i dla
nas dzi Jezus. Słyszymy słowa z Ewangelii o Bożej Mądro ci jakże innej niż nasza

Na drogach
modlitwy wiary
i życia duchowego.
Jak się dobrze modlić
na Mszy więtej.
Jak deszcz, im czę ciej pada,
"
tym bardziej zwilża ziemię, czyniąc ją wilgotną tak również więte Imię Jezus, je li
się je często wzywa w modlitwie, napełnia ono ziemię naszego serca - sumienia
darami Bożymi ś rado cią, łagodno cią i Bożym weselem"
.
Bezruch to szczególne uspokojenie ciała, to próba prostego trwania przed Bogiem
na Eucharystii w adoracji w rytm powtarzanego wezwania modlitewnego.
Modlitwa na Mszy więtej - Eucharystii jest bezcenną modlitwą, i wymaga ona też
prowadzenia życia sakramentalnego (spowiedź, indywidulana modlitwa, pokuta,
naprawianie zła, zado ćuczynienia, rozwoju moralno ci i chrze cijańskich cnót (itp.)
Nie można przyzywać Imienia Jezus, nie troszcząc się o życie moralne. Im gorliwiej
przyzywamy Zbawiciela, tym bardziej ro nie w nas pragnienie, aby Go w niczym nie
obrażać i by nie wyrządzać krzywdy bliźnim w społeczno ci wiata, Ojczyzny
i w Ko ciele. Warto spróbować odpowiedzieć na pytanieŚ jak to się robi? Aby móc
owocnie modlić się rzeczywi cie na Mszy więtej, potrzeba na samą modlitwę
przeznaczać codziennie okre loną ilo ć czasu. Tej praktyce trzeba być bezwzględnie
wiernym. Ułatwieniem jest wyznaczenie sobie pory dnia, w której będziemy
oddawać się modlitwie (okre lając ten czas, trzeba wziąć pod uwagę rozkład naszych
obowiązków, możliwo ci czasowe (itd.) i miejsce modlitwy. Oczywi cie nie są to
warunki konieczne, ale ich spełnienie znacznie ułatwi samą modlitwę. Ten mały
rytuał wiary upro ci wiele spraw - nie będziemy chociażby codziennie zastanawiać
się, kiedy i gdzie mamy się modlić, bo ta sprawa będzie z góry okre lona przez
codzienny i niedzielny zwyczaj. Podejmując się wej cia na taka drogę modlitwy
i umiłowania Eucharystii, potrzeba wyznaczyć sobie codziennie krótki czas na
modlitwę indywidualną (15-20 minut) - wydaje się być to najbardziej optymalne)
i być mu wiernym w drodze każdego tygodnia do niedzielnej Mszy więtej.
Zasiadamy do naszej codziennej „porcji” modlitwy i… co dalej?
Uprzytomnijmy sobie w czasie jej trwania i potem w Niedziele na Eucharystii Bożą
Obecno ć i fakt, że nie można nie być w Jego Obecno ci. Czy zatem jeste my
skupieni, czy nie, czy pamiętamy o tym, czy zapominamy, to Bóg i tak jest przy nas
stale obecny, bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (Dz 17,28). Dla wielu
ludzi wła nie to spokojne siedzenie czy klęczenie przed Bogiem jest najtrudniejszym
wyzwaniem. Gdy bowiem usiądziemy i spróbujemy uciszyć swój umysł, natychmiast
dochodzą w nas do głosu tysiące my li, które do tej pory były zagłuszone przez
codzienną krzątaninę. Będziemy przekonani, że trzeba natychmiast posprzątać
mieszkanie, umyć okna, usmażyć kotlety, zadzwonić do te ciowej… Cokolwiek by
nam jednak przyszło na my l - może to poczekać. Choćby te 20 minut. Robimy

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie. Kogo rozpoznajemy na
zaprezentowanym zdjęciu ?
Zachęcam do
pisemnej refleksji w Gazetce Parafialnej.

Sposób na rodzinną modlitwę.
Cze ć 5.
Zasadniczym i niezastąpionym elementem wychowania do modlitwy w rodzinach jest
konkretny przykład, żywe wiadectwo rodzicówŚ tylko modląc się wspólnie z dziećmi,
wypełniając swoje królewskie kapłaństwo, ojciec i matka zstępują w głąb serc
dzieci, pozostawiając lady, których nie zdołają zatrzeć późniejsze wydarzenia
życiowe. Jednym z głównych problemów wspólnej modlitwy rodzinnej jest wstyd
wynikający często z lęku przed byciem ocenionym. Mówi się też o tym, że modlitwa
jest czym osobistym, wręcz intymnym, i dlatego trudno się małżonkom razem
modlić. Mnie to zawsze dziwi. Przecież intymno ć powinna łączyć, a nie dzielić
małżonków. W ten sam sposób dziwi mnie wstyd przed modlitwą z dziećmi. Często
także ludzie nie mają żadnego do wiadczenia modlitwy rodzinnej, nie przyjdzie im do
głowy, że tak się można modlić. Problem wspólnej modlitwy rodzi wiele pytań u tych,
którzy chcą się jej podjąć. Tylko z pozoru trudnych, które jednak często pozostają bez
odpowiedzi. Jak tej modlitwy uczyć siebie i swoje dzieci? - Trzeba po prostu zacząć,
po prostu chcieć. Otworzyć szczerze usta, z wiarą wołać i zaufać Komu , że wspiera,

