Intencje mszalne w tygodniu 20.05 - 26.05.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od chrześnicy z rodziną

Wtorek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

9.00

za parafian

Czwartek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od rodziny Albrycht z Równego

Sobota

18.00

zm. +Władysław i Zenon Zborowscy

Niedziela

8.00

zm. +Wanda Matelowska

Niedziela

10.30

zm. + Jan Szajna

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 19.05.2019 r.
1. Dziś Niedziela Trójcy Świętej. Niech znak krzyża przypomina nam o powołaniu
do życia we wspólnocie Trójcy Świętej. Jesteśmy świątyniami Ducha Świętego.
Dziś na Mszy Świętej o 15.30 podsumowujące spotkanie dla bierzmowanych
z klasy VIII i 3 Gimnazjum.
2. W tygodniu - 19 czerwca - zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza
Święta na zakończenie roku o godzinie 8.00. Zapraszam ; P. Dyrektor, Grono
Pedagogiczne, rodziców i dzieci ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
3. W czwartek - 20.06 - Uroczystość Bożego Ciała. W tym dniu dwie Msze Święte
o godzinie 9.00 i 18.00. Ołtarze na procesje Bożego Ciała przygotują parafianie
z rejonów naszej wspólnoty Wietrzna. Pierwszy Ołtarz - przy krzyżu parafii - rejon
Kopalnia, drugi ołtarz - na posesji P. Knapów obok figury Niepokalanej - rejon
k. Szkoły i Bania, trzeci przy budynku szkoły - Wola, czwarty ołtarz przy ołtarzu
polowym - centrum wioski i rejon - dwa zakręty.
4. Codziennie Nabożeństwa Eucharystyczne w Oktawie Bożego Ciała. Zapraszam
dzieci z rodzicami do udziału w nich i do sypania kwiatków. W piątek w oktawie
Bożego Ciała nie ma postu, dyspensy udzielił ks. Arcybiskup Adam Szal.
5. Do puszek można złożyć ofiarę dla powodzian - to dzieło organizuje Caritas.
6. Książki o pierwszej wizycie Papieża w Polsce dla róż w naszej parafii są do
odebrania w zakrystii i u zelatorów, gdyby ktoś jeszcze nie dostał. Proszę o
odbiór.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę 22.06. proszę rodziny; Szombara, Pietruszka
Szydło. Dziękuję bardzo rodzinom; Dembiczak, Dembiczak, Bossekota, Erdelii,
za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty do kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
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Proszę, zatrzymaj się ...
z Liturgii Słowa.
Niedziela
Trójcy Świętej.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był,
i który przychodzi ...
Antyfona przed Ewangelią
Zadziwiające, ile niezwykłej treści kryje się
w tych jakże prostych słowach, tych, które
znamy przecież od dziecka, tak z tych lat
gdy wszystko było takie proste …
Zadziwiające jest i to, że stoi za tymi słowami całe misterium wiary, chrześcijańska
tradycja, biblijna mądrość wieków i mądrość Kościoła. Są one tak zwyczajne,
a zarazem bardzo znaczące: oto oddajemy bowiem w jednym zdaniu cześć całej
Trójcy Świętej. Brzmi w tym słowie modlitwy i antyfony cała moc naszej decyzji,
daru woli, wiernej chrześcijańskiej modlitwy, wyboru Boga.
Jesteśmy ukryci w tym zdaniu, jesteśmy świadkami Bożej Mocy, tego znaczącego
i dla nas samych wyboru, potężnej Bożej Woli, która wytrąciła cały świat z dążenia
ku śmierci. I choć jednak umieramy – tak, umieramy – ale On, Bóg jest z nami dla
nowego życia. Dobrze jest więc odetchnąć, zatrzymać się trochę, i pamiętać
o słowie Ewangelii dla nas na dziś: „Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał,
aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”. Oby tak było i w nas
samych. Wykonujmy ten modlitewny Znak Krzyża z wielką miłością, tak bowiem
oddajemy również cześć i chwałę całej Trójcy Świętej.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?!

Egzorcyzm. Czym jest modlitwa uwalniania.

Jest w tych modlitwach Kościoła o uwolnienie
i uzdrowienie obecny jakiś wielki i niesamowity
realizm. Odkrywamy w nich też bardzo często
drogę chrześcijanina jawiącą się dla nas jako
droga wojownika i obrońcy wartości.
Żołnierz na wojnie musi być zawsze świetnie
wyszkolony, musi mieć dobrą kondycję i musi
mieć najnowocześniejszy sprzęt (!).
Chrześcijanin wyposażony jest równocześnie
w wolną wolę, dary i owoce Ducha Świętego,
jest umocniony Ciałem Pańskim, ale przy całym
tym „wyposażeniu” ma pozostawać słaby
sobą,
a mocny Bogiem. Im bardziej ufa
tylko sobie samemu, tym bardziej przegrywa.
Jeśli dalej chcemy trzymać się tego języka
militarnego, to tym bardziej należy
powiedzieć, że tocząc tą walkę ma nie tyle biec
do pierwszego szeregu, ale ma zaufać Bogu do
końca. Ma się skryć, schować się za Przyjaciela Jezusa. Tę prawdę wielokrotnie
przypomina nam chrześcijańska liturgia; „Wejrzyj, Obrońco nasz, Boże…”. Ileż
modlitw mszalnych zaczyna się w ten właśnie sposób. Obrońcą nazywa Kościół
Jezusa. Umiłowany uczeń św. Jan Apostoł w pierwszym swoim Liście mówi o
takiej właśnie obronie, gdy zgrzeszymy, Bóg nas broni, woła i szuka. Tak, jak
zauważamy w cytowanym
wyżej egzorcyzmie, Bóg broni nas równocześnie
przed złym duchem, przed
zasadzkami szatana, On nam wskazuje też drogę
ucieczki, a w trakcie pokusy
cudownie nas przeprowadza przez tą
pokusę, jak przez „ciemną dolinę”.
Jeżeli serio potraktujemy życie chrześcijańskie jako zmaganie o wiarę, cuda,
Miłość, to zwyciężymy z Nim. To zmaganie trwa, trwa i to nie tylko o kształt
miłości, ale i o rozeznanie pokus, podstępów, zniewoleń. Umacniamy się przez
post, modlitwę i jałmużnę, ciągłe „zapominanie” o swej samowystarczalności...
Łaska i siła duchowej dojrzałości to owoc przyjaźni z Bogiem Ukrzyżowanym, cel
to powierzać siebie Temu, który jest ostatecznym Zwycięzcą i naszym Obrońcą.
Nie musimy znać na pamięć pełnych egzorcyzmów. Chyba wszyscy znamy tak
zwane egzorcyzmy proste, akty strzeliste, modlitwę Jezusową, zostawione nam
przez świętych krótkie wezwania, i wreszcie różaniec; „Panie Jezu, Synu Dawida,
ulituj się nade mną grzesznikiem.” „Jezu, ufam Tobie.” „Zły duchu, rozkazuję ci, idź
pod krzyż i poddaj się władzy Ukrzyżowanego.” „O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła
z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie!”
Zaufajmy modlitwie i chrześcijańskiej miłości a będziemy zwyciężać zło.

Kontemplacja - czyli patrzenie
z Miłością.
O podejmowaniu decyzji
słów kilka...
Stoimy niekiedy przed trudnymi decyzjami. Niekiedy musimy je podjąć od razu,
a czas tymczasem nieubłaganie biegnie... Co zrobić w takiej chwili ?!
Niektórzy próbują i usiłują znaleźć odpowiedź metodą na chybił trafił, szukając
odpowiedzi w … Piśmie Świętym, inni starają się z kimś porozmawiać; z ojcem
duchownym, przyjacielem, mamą itp., jeszcze inni chcą kierować się chłodną
analizą rozumową, kalkulacją, zyskiem... Jak się w tym wszystkim odnaleźć?.
Zapewne wiele razy może i Ty sam czytelniku byłeś w podobnej sytuacji. Szukałeś
wówczas odpowiedzi na pytanie, co zrobić, aby podjąć właściwą decyzję? Kogo
zapytać, lub jakie podjąć kroki, by nie błądzić w niepewności. W takich sytuacjach
bardzo przydaje się nam chrześcijanom umiejętność, którą określamy mianem
tzw. rozeznawania duchowego.
W tym miejscu muszę jeszcze doprecyzować pojęcia. W rozeznawaniu duchowym
bardziej chodzi o odkrycie prawdziwego dobra w życiu, niż rozróżnianie dobra od
zła. To drugie rozeznawanie dotyczy innej rzeczywistości. Nie chodzi zatem tylko
o działanie naszego sumienia, ale o wykorzystywanie wszystkich władz, które
otrzymaliśmy od Boga, by podjąć w życiu bardzo dobrą decyzję. Gdy mówimy
o rozeznawaniu duchowym, to nie chodzi również o tzw. rozeznawanie duchów,
ale bardziej chodzi jeszcze o tzw. rozeznawanie stanów ducha człowieka, a jest ich
kilka (np. strapienie i pocieszenie). Rozeznawanie duchowe, duchowe odkrywanie
określamy jako doświadczenie, praktykę, która pozwala podjąć właściwą decyzję,
albo inaczej wybrać to, co ostatecznie służy naszemu dobru. Co ważne, praktyka
rozeznawania duchowego dotyczy jednej, konkretnej osoby. Decyzję jednak
podejmujemy zawsze sami. Proces decyzji składa się z dwóch etapów: rozeznanie
rozumowe i przyjęcie łask Ducha Świętego. (cdn.)

