Intencje mszalne w tygodniu 15.07 - 21.07.2019 r.
Intencja Mszy Świętej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 18)

Wtorek

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 19)

Środa

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 20)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 21)

nr 28 / 14. 07. 2019 r. ( Rok V ).

Piątek

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 22)

Sobota

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 23)

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela

8.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 24)

Niedziela

10.30

zm. + Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 14.07.2019 r.
1. 15 Niedziela zwykła.
2. W czasie mijających wakacyjnych dni, na wypoczynku i na naszych urlopach nie
zapomnijmy o codziennej modlitwie i o niedzielnej Mszy Świętej. Kontemplujmy
Pana Boga w przyrodzie i szukajmy Boga tak, jak On również szuka nas.
3. Za tydzień - w niedzielę 21.07. - z racji i okazji wspomnienia świętego Krzysztofa
w naszych parafiach odbędzie się poświecenie pojazdów mechanicznych.
Ofiary, które przy tej okazji są przez nas wierzących składane, przeznaczone są na
Misje Święte i dla misjonarzy - akcja; „jeden grosz za jeden kilometr” - jako nasze
podziękowanie za szczęśliwe podróże i powroty do Domu.
4. 16 lipca - wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel - Szkaplerz Maryjny, który
jest związany z tym kościelnym wspomnieniem jest znakiem przynależności do
Maryi. Nośmy na sobie ten znak i naśladujmy cnoty Najświętszej Maryi Panny.
Bądźmy również Jej oddanymi dziećmi.
5. Za tydzień - 21.07. - będzie również poświecenie naszej Salki Parafialnej po
Mszy Świętej o godzinie 15.30, dziękuje wszystkim wykonawcom, zapraszam
na poświecenie. Niech salka będzie miejscem integrowania się parafian,
Uszanujmy to miejsce i pamiętajmy o wysiłku tych, który ją przygotowali.
6. Omadlajmy zbliżający się do nas powoli sierpniowy odpust maryjny. Niech
świętowanie odpustowe rzeźbi nas w szkole pokory Maryi Matki Bożej.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 20.07. proszę rodziny; Smaga, Rak, Sajdak
Mercik - Głód. Dziękuję rodzinom; Bieniek i Czaja za ostatnie sprzątnie kościoła
i za kwiaty do kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Dziękuje tym, którzy zasponsorowali swoimi ofiarami , czasem i wysiłkiem
Salkę parafialną. Bóg Wam zapłać za ten trud.

Proszę, zatrzymaj się ...
z Liturgii Słowa.
15 Niedziela zwykła.
„Samarytanin, będąc w podróży, przechodził
również obok niego. Gdy go zobaczył,
wzruszył się głęboko: podszedł do niego
i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem;
potem wsadził go na swoje bydlę,
zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary,
dał gospodarzowi i rzekł:
„Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz,
ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Któryż z tych trzech okazał się, według twego
zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce
zbójców?”. On odpowiedział: „Ten, który mu okazał miłosierdzie”. Jezus mu rzekł:
„Idź, i ty czyń podobnie”.
z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 10,25-37)
Zbawienie człowieka pochodzi z wiary w Jezusa. Chodzi o całkowite umiłowanie
Boga – taka postawa odrzuca wszystko, co jest przeciwne Miłości i służbie - to
dlatego chrześcijanin jest wezwany do praktykowania wiary, modlitwy i miłości,
aby odrzucić egoizm, zakłamanie, obłudę, lenistwo, itd., by wewnętrznie rozwijać
miłość Boga i człowieka. A świętość owoc Miłości polega na wolnym i całkowitym
realizowaniu przykazaniu miłości Boga i drugiego człowieka. Nie wiem, Boże co
wydarzy się jutro. Tym bardziej nie wiem, co będzie za rok, dwa czy za dziesięć lat,
ale proszę Ciebie: prowadź mnie, ja sam - wiesz o tym - zgubię Drogę...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć…
Biblia a tatuaże.
Cz. 4.
W świetle tego, co zostało powiedziane,
należy stwierdzić, że Pismo Święte - Biblia zabrania tatuowania ciała.
Kwestia ta jednak dla nas chrześcijan nie ma
może właściwie większego religijnego
znaczenia, a wiąże się mniej lub bardziej
z panującą w pewnych środowiskach
i zarazem czasach modą. (!)
Stąd też trzeba mieć zawsze na uwadze ten
środowiskowy charakter tatuowania ciała ,
gdyż jest to również znak światopoglądu. Tak jest np. w środowisku więźniów,
gdzie określone tatuaże mają swoje inne, jakże głębsze znaczenie.
Może oczywiście pojawić się również tatuaż o charakterze religijnym - ale moim
zdaniem - będzie to zawsze świadczyć równocześnie o niezrozumieniu tego,
czym tak naprawdę jest wiara, bo choć wiara posiada i potrzebuje zewnętrznych
znaków, nie wymaga od wierzących w Jezusa Chrystusa, by w taki sposób
znaczyli oni swoje ciała.
Jako chrześcijanie wszyscy bowiem zostaliśmy na Chrzcie Świętym naznaczeni
nieusuwalnym znamieniem Ducha Świętego, niezatartą pieczęcią, która świadczy
o naszej przynależności do Jezusa Chrystusa i żaden zewnętrzny znak tego ani
nie zastąpi, ani nie wyrazi lepiej. A zatem posiadając już w sobie owo „znamię
Ducha Świętego” zadbajmy o to, aby to właśnie ten niewidzialny znak stawał się
w nas coraz bardziej wyraźny i widzialny przez szukanie w swym życiu woli Bożej
i doskonałe jej wypełnienie, przez świadectwo życia.
Na zakończenie warto jeszcze powiedzieć, że to, co dzisiaj ludzie myślą i czują
niekoniecznie będzie przez nich podzielane przez całe ich życie. Dlatego byłoby
nieroztropnością znaczenie swego ciała czymś, co w danym momencie wydaje
się nam rzeczą najważniejszą na świecie, ale za jakiś czas, gdy to się zmieni,
będziemy żałować pochopnego kroku, o czym niestety już wielu, na własnej
skórze, bardzo boleśnie, się przekonało.
Jeżeli rzeczywiście chcemy, by jakiś znak towarzyszył nam stale w życiu,
poszukajmy „duchowego sposobu” noszenia w swym sercu kogoś lub czegoś,
tym bardziej, że takiego „uduchowionego” sposobu wyrażania uczuć uczy nas
nasza wiara. W rozmowie z Samarytanką - w Ewangelii sw. Jana - Pan Jezus
powiedział: Bóg jest duchem, stąd też ci, którzy Go wielbią, winni to czynić
w Duchu i w prawdzie (J 4,24). Warto o tym również pamiętać, warto również
strzec daru i tajemnicy Bożej nauki.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak wiernie podejmować decyzje.
Cz. 5.
A kiedy Jezus stanął przed sądem Sanhedrynu, odważnie przyznał przed nim, że
jest Synem Bożym. Podczas rozmowy z Piłatem nie próbował wykorzystać
wyraźnej przychylności prokuratora, by uzyskać uniewinnienie, ale zgodził się
przyjąć śmierć, bo wiedział, że „jeżeli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie
obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity” (J 20,24).
Działanie daru rozumu widać też wyraźnie w tym, co przydarzyło się dwóm
uczniom idącym do Emaus (Ewangelia św. Łukasza). Jezus z nimi podążał, ale byli
oni tak bardzo smutni, tak zrozpaczeni, że Go nie rozpoznawali. Ale kiedy Pan
wyjaśniał im Pisma, aby zrozumieli, że On musiał cierpieć i umrzeć, a następnie
zmartwychwstać, ich umysły otwarły się, a w ich sercach na nowo rozpaliła się
nadzieja. Tego właśnie dokonuje w nas Duch Święty. Otwiera nam umysł, byśmy
lepiej rozumieli sprawy Boże i ludzkie sytuacje – wyjaśnia papież Franciszek,
który w 2014 roku siedmiu darom Ducha Świętego poświęcił cykl środowych
katechez.
Podobnie dar rozumu działa w życiu każdego chrześcijanina. Pomaga zrozumieć,
skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy, czyli jaki jest ostateczny cel naszego
ziemskiego pielgrzymowania. Papież Franciszek mówi, że dar rozumu jest łaską,
która pomaga poznać Boży plan zbawienia. „Ten dar sprawia, że rozumiemy
sprawy, tak jak pojmuje je Bóg, z inteligencją Boga” – dodaje Ojciec Święty.
(cdn.)

