Intencja Mszy Świętej

Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm. +Maria i Władysław Zborowscy

Wtorek

17.00

18 rocznica urodzin Bartłomieja - o potrzebne łaski

roda

17.00

zm. +Krzysztof Dziadowicz -intencja od rodziny Dudków i Korneli

Czwartek

17.00

zm. +Leonia i Bronisław Guzikowie

Piątek

17.00

o uzdrowienie dla uzależnionych z nałogów

Sobota

17.00

zm. +Krzysztof Dziadowicz - intencja od rodziny

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Krzysztof Dziadowicz - intencja od rodziny

Niedziela

15.30

zm.+ Józef i Helena Kobza

Intencje mszalne w tygodniu 17.07-23.07.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 16.07.2016 r.
1. 29 Niedziela zwykła. Dzi dzień wspomnienia wyboru na Stolice Piotrową Papieża
Polaka ks. Karola Wojtyły. Niech nasz - już więty Papież - prowadzi nas drogami
wiary w nowy wiek. Na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia parafianie ofiarowali
395 złp. Dzi równocze nie w Polsce liczy się wiernych obecnych na Mszy więtej
w ko ciele. Jest to i dla nas zachęta do zrozumienia daru odpowiedzialno ci za cały
powszechny Ko ciół, oraz za parafię Jego cząstkę.
2. Dzisiejsza niedziela to trzecia niedziela miesiąca października. Bóg zapłać za
Wasze ofiary składane na Ko ciół i na parafię.
3. Trwa miesiąc październik. Zachęcam parafian do wiernej Modlitwy Różańcowej
w ko ciele, w domach i w rodzinach. Niech Różaniec scala rodziny naszej parafii.
Modlitwę Różańcową w naszym ko ciele w tym nowym tygodniu poprowadząś
w poniedziałek - klasa V Szkoły Podstawowej, we wtorek - klasa IV, w rodę - klasa
I i II ś w czwartek - Róże Różańcowe, w piątek - Stowarzyszenie „Wiatr”, w sobotę
- na przemian - obie strony ko cioła, a w niedzielę - wszyscy obecni w ko ciele
parafianie - indywidualnie - po jednym ….Zdrowa Maryjo...
4. W najbliższą sobotę liturgiczne wspomnienie w. Jana Pawła II. Trwa także proces
modlitwy i oczekiwania na sprowadzenie do naszej wspólnoty parafialnej daru
relikwii w. Jana Pawła II. Pro bę naszej parafii poparł osobi cie J. E Ks. Arcybiskup
Adam Szal. Polecam tą sprawę modlitwie wszystkich parafian. Niech Boża łaska nas
prowadzi w tej sprawie, w tym pragnieniu, aby w. Jan Paweł II był z nami w znaku
więtych relikwii.
5. Prenumeratorów „Rycerza Niepokalanej” proszę o wpłaty na prenumeratę tego
pisma na nowy 2017 rok w zakrystii u Pana Ko cielnego.
6. Za tydzień rozpoczniemy Tydzień misyjny. Pamiętajmy w modlitwie o ks. Janie
Radoniu pracującemu w Kazachstanie i o innych misjonarzach.
7. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 22 .10. - proszę rodzinyś Sęp, Bogacz - Szydło,

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Jak długo Mojżesz trzymał ręce
podniesione do góry, Izrael miał
przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał,
miał przewagę Amalekita.
Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały,
wzięli kamień i położyli pod niego,
i usiadł na nim. Aaron i Chur podparli zaś jego ręce, jeden z tej, a drugi
z tamtej strony. W ten sposób
aż do zachodu słońca
były jego ręce stale wzniesione wysoko”…
z Księgi Wyjścia
Mówienie, rozważanie, pisanie o Ko ciele - Matce dzi w naszych współczesnych
czasach najczę ciej wywołać może niezrozumienie, zły u miech lub nawet oburzenie.
Ze zrozumieniem tej nauki ...gorzej. A przecież Ko ciół jest naszą Matką, Ko ciół jest
Oblubienicą, Małżonką Jezusa Baranka. „Ko ciół jest kobietą” - przypomina nam
również zagadkowo papież Franciszek. I w Ko ciele dzieją się cuda, gdy jeste my
wierni modlitwie i ofierze. Choćby my nie wiem jak wiat był spragniony cudów,
nadzwyczajno ci, potwierdzenia obietnic, żaden inny znak oprócz znaku Ko cioła nie
będzie nam dany. To Ko ciół nas rodzi przez Wodę i Krew. On prowadzi wiatłem
Słowa do wiary i wiadectwa. On oczyszcza nas w wodzie Miłosierdzia. On - Ko ciół
więty, Matka nasza. Czasem nam, dzieciom Ko cioła wydaje się, że wszystko się
nam należy. Łaska, wierno ć, pokój, sprawiedliwo ć, stokroć więcej… Przecież Bóg
obiecał… a my już swoje odrobili my (!). A jednakś Naaman, Samarytanin, Łotr na
krzyżu, oni do wybranych nie należeli. Nie należeli do narodu wybranego, nie liczyli
na spełnienie obietnicś na moc wód Jordanuś na miłosierdzie Rabbiego. Wszystko na

Na drogach modlitwy i życia duchowego.
Św. Jan Chryzostom; Pięć

dróg pojednania z Bogiem.
Czy chcecie, bym przypomniał Wam drogi
pojednania z Bogiem? Są liczne i różnorodne,
a wszystkie prowadzą do nieba.
1.Pierwszą jest potępienie i odrzucenie
własnych grzechów. „Wyznaj najpierw swe
grzechy, aby otrzymać usprawiedliwienie”.
Dlatego Prorok mówiłŚ „RzekłemŚ Wyznaję
nieprawo ć moją wobec Pana, a Ty darował
winę mego serca”. Uznaj zatem swe grzechy. To wystarczy, aby Pan ci przebaczył.
Kto
bowiem wyznaje swe grzechy, niełatwo
powróci do nich na nowo.
Porusz swoje sumienie, porusz twego wewnętrznego oskarżyciela, aby nie spotkał
oskarżyciela przed trybunałem Pana. Ta droga wiary
i pojednania jest najlepsza.
2. Istnieje także druga, nie gorsza od poprzedniej,
a mianowicieŚ nie
pamiętać doznanych krzywd, panować nad gniewem, darować winy bliźnim. Tak
czyniąc otrzymamy odpuszczenie win, których dopu cili my się względem Pana. To
drugi sposób oczyszczenia się z grzechówŚ „Je li bowiem - mówi Pan - przebaczycie
ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski”. 3 Chcesz
poznać trzecią drogę nawrócenia? Jest nią należyta, wierna, żarliwa, płynąca z
głębi serca modlitwa. 4. Je li chcesz znać jeszcze czwartą,
wymienię
jałmużnę. Posiada naprawdę wielką moc. 5. Ponadto, je li kto postępuje z pokorą
i skromno cią, to taka jego postawa usuwa grzechy w nie mniejszym stopniu niż już
wymienione. wiadkiem ów celnik, który nie mógł przynie ć dobrych czynów, ale w
ich miejsce ofiarował cnotę pokory, i w ten sposób uwolnił się od ciężkiego
brzemienia grzechów. Oto ukazali my pięć dróg pojednania z Bogiem. Nie bądź
przeto bezczynny, ale codziennie postępuj tymi drogami. Są bowiem łatwe, i
ubóstwem nie możesz się wymawiać. Je li nawet żyjesz w wielkim niedostatku,
możesz wyzbyć się gniewu, odznaczać się pokorą, modlić się wytrwale i wyznawać
grzechy, a żadne ubóstwo nie będzie ci przeszkodą. Skoro więc nauczyli my się
sposobu leczenia naszej duszy, korzystajmy z tych lekarstw, aby my po odzyskaniu
zdrowia mogli z ufno cią przystąpić do więtego stołu, aby my z wielką rado cią
podążali na spotkanie Chrystusa, Króla chwały, i na zawsze osiągnęli dobra wieczne
przez łaskę, miłosierdzie i dobroć Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak pisze w. Jan
Chryzostom Doktor Ko cioła. Módlmy się i my jeszcze słowami w. Franciszka
z Asyżu o zrozumienie tych dróg pojednania z Bogiemś
Dobry Panie, uczyń mnie narzędziem Twego pokoju.
Pozwól nieść miłość, gdzie nienawiść, nieść zrozumienie, gdzie występek.
Pozwól nieść zgodę, gdzie niezgoda, pozwól nieść wiarę, gdzie zwątpienie.
Pozwól nieść prawdę tam, gdzie błąd, nieść nadzieję, gdzie jest rozpacz.
Pozwól nieść radość tam, gdzie smutek, pozwól nieść światło, gdzie ciemność.

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

Jak uczyć dzieci modlitwy i zapraszać do niej?
Kiedy rozpoczynać?.

Naukę modlitwy u dzieci (dziecka) należy rozpoczynać jak najwcze niej,
czyli już wtedy gdy dziecko jest pod sercem Matki. Dzieci powinny wzrastać
w atmosferze modlitwy swoich rodziców. Nawet je li na początku uczestniczą
w niej tylko biernie, to jej klimat daje poczucie bezpieczeństwa i pokoju,
którego bardzo potrzebują dla prawidłowego rozwoju. Dlatego modlitwa jest
dla nich od początku cennym i bezpiecznym do wiadczeniem. Rosnące dzieci
szybko, w sposób czynny potrafią włączyć się w modlitwę rodzinną.
A intencje modlitewne, które dzieci zanoszą do Boga, często swoją tre cią
zdumiewają dorosłych i pokazują duchowe bogactwo dziecięcych serc.
Modlitwa rodzinna jest szkołą duchowego wzrastania nie tylko dla dzieci,
ale również dla ich rodziców. Jest źródłem wielu łask. Do każdej rodziny

