Intencje mszalne w tygodniu 16.09 - 21.09.2019 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - intencja od wychowawców i rodziców

Środa

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - intencja od wychowawców i rodziców

Piątek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. +Julia i Tadeusz Czaja

Niedziela

8.00

zm. +Katarzyna Zborowska, Marian i Krzysztof Dziadowicz

Niedziela

10.30

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 15.09.2019 r.
1. 24 Niedziela zwykła. Po sumie - na plebani - spotkanie Rady Duszpasterskiej.
2. Dziś Kościół modli się i ukazuje wartość mediów i prasy wzywając do rzetelnej
i uczciwej informacji. Ta 3 niedziela września, to Niedziela Środków Masowego
Przekazu. Niech nasza wierna modlitwa ogranie pracowników mediów i prasy,
polecamy Panu Bogu - *Radio Fara* - nasze archidiecezjalne przemyskie Radio.
3. Rozpoczynamy dziś Tydzień Wychowania Chrześcijańskiego, tydzień modlitwy
i zauważenia jak ważne w naszym życiu są niezmienne wartości chrześcijańskie,
oraz wspólne zatroskanie Kościoła, Rodziców i Szkoły o wychowanie pokoleń
dzieci, młodzieży, o ich drogę życia i powołań. Nie ulegajmy presji niszczenia
w tym procesie wychowania Autorytetów, albowiem odwraca się to przeciwko
nam samym. Pamiętajmy o tym, w zatroskaniu o przyszłość Ojczyzny.
4. W tygodniu - w środę - 18.09. - wspomnienie św. Stanisława Kostki - to patron
dzieci i młodzieży. Nie zapomnijmy w modlitwie o ludziach młodych, prośmy
Boga by młodzi byli wierni, by nie odchodzili od wiary i Kościoła.
5. Omadlajmy również proszę w codziennej modlitwie wrześniowe dni Rekolekcji
Ewangelizacyjnych. W Gazetce Parafialnej zamieszczony został plan i program
tych modlitewno - formacyjnych spotkań. Zapoznajmy się z nim. W Gazetce mamy
również zdjęcie ks. Mateusza Rutkowskiego, który wraz z ekipą poprowadzi dla
nas rozważania, spotkania i Rekolekcje Ewangelizacyjne.
6. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 21.09. proszę rodziny; Kamiński - Haniebnik
i Cichy. Dziękuję rodzinom; Pietruszka, Jastrzębski, Soliński za ostatnie sprzątnie
kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
7.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
8. Ofiarodawcom dziękuje za ofiary na Kościół i parafie z racji 3 niedzieli miesiąca
września. Bóg zapłać.

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

24 Niedziela zwykła
z ... Liturgii Słowa
Zatrzymaj się,
proszę ...
„Gdy Mojżesz przebywał na górze
Synaj, Bóg rzekł do niego:
„Zstąp na dół, bo sprzeniewierzył
się lud twój, który wyprowadziłeś
z ziemi egipskiej.
Bardzo szybko odwrócili się
od drogi, którą im nakazałem,
i utworzyli sobie posąg cielca ulany z metalu, i oddali mu pokłon”...
z Księgi Wyjścia (Wj 32, 7-11.13-14)
Warto czasami postawić sobie samemu pytanie; Co zyskuję, jeśli za zło odpłacam
również złem? Może niekiedy małą chwilę satysfakcji. Chwilę, bo szybko zaczynam
rozumieć, że skoro tak robię, to też dobry już nie jestem. I drugie ważne pytanie;
Co również zyskuję, gdy wynajdując przeróżne powody i wzbraniam się przed
czynieniem dobra ? Może miano egoisty... ? A przecież czyniąc dobro gromadzę
sobie skarb wielki również w niebie. I wtedy święty Piotr bez oporów otworzy mi
niebieskie drzwi, bo przecież mając tam zdeponowany swój skarb, na tym Bożym
koncie, na Bożym procencie, będę szedł do siebie, do swojego otwartego Domu;
będe wędrował do tego co moje. Bóg chce mojego zbawienia, walczy o mnie, i ja
też bardzo Boga chcę, to zatem musi się udać. Choćbym i potykał się, upadał na
tej swojej Drodze, czasem i bez tchu, to przecież On chce i ja chcę. Tak, a razem
potrafimy więcej. Tak, gdyż tylko …*RAZEM*... potrafimy o wiele więcej. Tylko
Razem, i w tym *Razem* jest łaska, łaska wspólnoty Jezusowego Kościoła.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Ks. Mateusz Rutkowski - rekolekcyjny znak na nasze wrześniowe dni...

Więcej być, niż mieć …
Jak się modlić. Cz. 3.
I odpuść nam nasze winy… mówimy w modlitwie ... Ojcze nasz…
Tak, nie można modlić się z nienawiścią, nie można komuś życzyć źle, a samemu
liczyć na przebaczenie u Boga. A czy tak często nie jest ? Popatrzmy uczciwie na
nasze życie. Jakże często sami żywimy żal do innych ludzi, ale chcemy, by Bóg
nam wybaczył. Tylko modlitwa ma moc wyzwalającą nas z nienawiści. Jezus wie,
że mogą nas spotkać różne niesprawiedliwe krzywdy od ludzi i chce, byśmy tym
wszystkim dzielili się z naszym Bogiem Ojcem. To u Niego jest moc i siła. Jezus nie
chce, abyśmy udawali, że nic się nie stało, ale pragnie byśmy doświadczali Miłości
Ojca i uwalniali się od nienawiści. Ta prośba do Boga o odpuszczenie win naszym
winowajcom jest w rzeczywistości prośbą o miłość większą od nienawiści, którą
zostaliśmy zranieni. Jeżeli ktoś Cię skrzywdził i czujesz nienawiść, nie ukrywaj jej,
lecz wołaj w modlitwie do Boga Ojca o uzdrowienie Twojego zranionego serca.
Proście... Szukajcie... Kołaczcie… tak mówi nam Jezus w Ewangelii...
Modlitwa jest również i trudnym doświadczeniem, trudnym dla każdego z nas.
Dzieje się tak, ponieważ w modlitwie wchodzimy w świat duchowy. To dlatego
Jezus zachęca nas do wytrwałości i wierności. Na modlitwę musimy mieć czas.
Modlitwa zawsze będzie kiepska, jeśli nie będziemy jej poświęcać wystarczająco
dużo czasu. Modlitwa musi mieć swoją wierną porę i swój wierny czas, swoje
wierne miejsce, dlatego spróbujmy zaplanować sobie modlitwę, sami wyznaczmy
porę i długość modlitwy i nie uciekajmy, gdy modlitwa nam nie wychodzi, lub tak
po naszemu jest bezowocna... Spróbujmy poświęcić każdego dnia przynajmniej
te *15 minut* swojego czasu, swego popołudnia, czy poranka na modlitwę.
Bądźmy wytrwali, nie zniechęcajmy się i nie poddawajmy się przy pierwszych
trudnościach, modlitwa wymaga także wysiłku z naszej strony. Jeśli będziemy
próbować, wkrótce zobaczymy, że w tym wysiłku nie jesteśmy sami, a ta prosta
modlitwa stanie się rozmową z Bogiem, żywym, osobowy kontaktem z Kimś, kto
nas słucha i kto się nami interesuje, bo nas kocha absolutną Miłością.
(Por. 1Kor 13,1-13).

Byłem w lesie k. muzeum w Bóbrce … dlaczego tak postępujemy ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dlaczego nie spowiadamy się z grzechu
przeciwko przyrodzie ?.

Piękno przyrody nabiera w czasie jesieni szczególnego znaczenia. Ale my czasem
tego nie widzimy i niszczymy przyrodę i jakże rzadko spowiadamy się z grzechów
przeciwko przyrodzie, a przecież chcielibyśmy spędzić może wakacje w miejscu,
gdzie nikt nam nie śmieci, gdzie kominy nie smrodzą, a filet z kurczaka nie smakuje
jakby był zrobiony z masy papierowej. Szukamy zdrowego powietrza, krajobrazów
nie pociętych asfaltowymi drogami. I coraz trudniej nam znaleźć miejsca, które
zachwycają i karmią naszego ducha. Przyzwyczailiśmy się brać. A tymczasem
duchowy wymiar ekologii możemy lepiej zrozumieć, gdy odwołamy się do naszych
zmysłów: wzroku, węchu, dotyku, słuchu i smaku. Zmysły pozwalają doświadczyć
radości płynącej z kontaktu ze światem, który Bóg stworzył specjalnie dla nas.
W cudownej zieleni drzew, czy w zapachu kwiatów i w szumie strumyka, w smaku
świeżych owoców i w miłym podmuchu wiatru w ciepły wieczór, odkrywamy też
hojność kochającego nas Boga. Zmysły są dobrym pomostem łączącym nasz
umysł z Bogiem ukrytym w harmonii natury. Gdy tę harmonię niszczymy, to nasze
zmysły dostarczają nam dawkę zgiełku, smrodu i szarej brzydoty. Otaczający nas
świat traci wówczas kolor i smak. Całe nasze życie staje się niestrawne. Jeśli nie
zatroszczymy się o naturę, nie będziemy mieli dokąd uciec, schronić się przed
konsekwencjami naszego grzechu przeciw naturze. A to przyroda jest miejscem,
z którego przyzwyczailiśmy się brać i nic w zamian nie dawać. To, że nie kosztuje
nas świeże powietrze, że nie musimy płacić za bajeczny widok i bać się, że ktoś nas
ścignie za nielegalne słuchanie śpiewu ptaków, nie oznacza, że przyrodzie nic się
od nas nie należy. Jeśli poświęcamy w tygodniu jakiś czas dla zdrowia korzystając
z dobrodziejstw natury, poświęćmy choćby kilka godzin w miesiącu na troskę
o środowisko naturalne, zmieńmy nasze nawyki, nie plądrujmy i nie niszczmy,
przekonani w swojej zuchwałości, że możemy wyprodukować lepszą wersję
Stworzenia. A przecież zależymy od przyrody i natury ... i to bardzo.

