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Intencja Mszy Świętej

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

zm. + Maria i Władysław Zborowscy
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r. Rok III .

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8
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. niedziela zwykła. Dziś trzecia niedziela września. Jest to niedziela środków
społecznego przekazu. Modlimy się dziś za pracowników mediów o rzetelne
przekazywanie informacji oraz za nasze archidiecezjalne Radio Fara.
. Jutro święto wspomnienie św. Stanisława Koski Patrona dzieci i młodzieży.
Zapraszam na modlitewne świętowanie młodych i dzieci.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Przygotowuje się w Polsce inicjatywa modlitwy różańcowej - Różaniec do
granic - na . - na sobotę. Nasz kościół stacyjny to będzie Tylawa i Jaśliska.
Bliższe szczegóły podam za niedługo w ogłoszeniach duszpasterskich.
. Dziękuje za Wasze ofiary na Kościół i na parafie z racji III niedzieli miesiąca
września. Ofiarodawców zapisuje w „Księdze Ofiar” parafii Wietrzno. Rozliczenie
ofiar przedstawię rodzinom w czasie wizyty duszpasterskiej i na posiedzeniu
Radu Duszpasterskiej w dniu - października w niedziele - po sumie. Już teraz
zapraszam Radę Duszpasterską na to jesienne spotkanie.
. Spotkanie z Księdzem egzorcysta będzie września na każdej Mszy świętej.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Przystasz, Kreżałek;
bardzo dziękuję rodzinom; Długosz, Kucharski za kwiaty i za ostatnie sprzątnie
kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.
. Trwa w naszej parafii peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy
o refleksjach i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary.
Przyjmijmy Obraz Jezusa jako dar i cud spotkania z Bożym Miłosierdziem i okazję
do modlitwy rodzinnej i spotkania w rodzinie wokół Bożego Miłosierdzia.

Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela
zwykła
„Piotr zbliżył się do Jezusa
i zapytał: „Panie, ile razy mam
przebaczać, jeśli mój brat
wykroczy przeciwko mnie?
Czy aż siedem razy?”... z Ewangelii według św. Mateusza Mt 8,
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A jak myślimy, po Bożemu czy po ludzku, gdy słyszymy takie właśnie słowa - słowa
o przebaczeniu - o tym ile razy mam przebaczyć. Okazuje się bowiem i to nie raz,
że możemy z całych sił starać się być jak najlepszym człowiekiem, ale to komuś nie
wystarczy! Ludzi są rożni, czasem nie widzą wolnej woli, inicjatyw, dobroci czy
modlitwy, szlachetnego serca. I przychodzi wtedy na nas znużenie, zniechęcenie
i chęć ucieczki, wycofania się. Bóg pragnie i chce byśmy się upodabniali do Niego.
On chce abyśmy myśleli po Bożemu, żyli jak On. Jezus, odsłaniając przed swoimi
uczniami tajemnicę swojej misji i strofując Piotra, wzywa Go do zrozumienia, czym
jest naśladowanie, zaprasza go do wzięcia krzyża i wędrowania za Nim w wierze,
do przebaczenia razy. Dla nas jest to coś zupełnie innego, niepojętego. Bóg nas
doskonale zna i wie, że nawet najbardziej spektakularny, najbardziej radosny,
dobry ludzki sukces nas nie zaspokoi. Bo głód życia w nas jest większy. Tęsknota
za Tajemnicą Boga i Człowieka jest większa, niespokojne jest serce ludzkie tak
długo, aż nie spocznie w Bogu - tak - racje miał św. Augustyn. Jego słowa zawarte
w „Wyznaniach” są ponadczasowe i warto je czasem sobie przypomnieć,
aby je bardziej zapamiętać. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Jesteśmy takim dziwnym pokoleniem,
które potrzebuje jak mały telefon
komórkowy doładowania, reklamy,
interesujących wydarzeń, emocji,
obrazów, seriali itp. aby mocniej żyć ...
Gdy nie za wiele się dzieje w tej naszej codzienności, gdy jest w naszym życiu
płasko i banalnie, mówimy - to samo - zwykła codzienność, bez impulsów, i jakże
często ta codzienność wydaje się nam kompletnie nieatrakcyjna, potrafimy nieraz
i sami wymyślać jakieś wydarzenia, byleby tylko być w centrum uwagi, i byleby
tylko mieć coś do powiedzenia, uważając się za ekspertów. Postrzegamy tak
samo podobnie i w Kościele gdy mówimy „nic się tam nie dzieje, wciąż to samo
i „wymądrzający się ksiądz ”… stale mnie poucza i nie ma w nim pokory, bo nas
i mnie nie rozumie. Jesteśmy niestety przyzwyczajeni, przez media, że wciąż musi
się coś dziać, zawsze musi być perspektywa wydarzeń, uroczystości, rocznic, jakiś
wydarzeń itp. . Tymczasem aby zrozumieć rytm naszego życia potrzebujemy
docenić często zwykłą, powtarzalną codzienność - jak refren - w prostej piosence
by odkryć w niej bliskość Boga. Sw. Paweł w Liście do Koryntian napisze: „Oto
teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”... Żaden inny dzień, nie jest
lepszy od „dziś”, by przyjąć Miłość Boga, Jego zbawienie. Czasem zamykamy
decyzję o naszym uzdrowieniu, naprawieniu błędów tylko do czasu Wielkiego
Postu lub Adwentu. I w tym „wyjątkowym” i „szczególnym” czasie chcemy coś
w sobie zmienić. A Bóg działa inaczej, może właśnie ten zwykły dzień każdego
miesiąca może być przełomową chwilą, gdy zadecydujemy o odwróceniu się
od tego, co jest złe, niepokojące, trudne, bolesne aby zrozumieć powołanie do
Miłości i dla Miłości przez Jego łaskę. Przecież czas i określanie czasu to tylko
nasza perspektywa. Dla Boga, dla Niego żyjącego poza czasem, każdy dzień jest
po to, by okazywać nam miłosierdzie. Krótkie dwa słowa „teraz i tutaj” to klucz
do zrozumienia, odkrycia piękna i bogactwa daru czasu w liturgii Kościoła. Teraz
dostajemy Słowo Boże; teraz jesteśmy karmieni również Jego Ciałem; teraz
możemy korzystać z sakramentu pojednania; teraz - bo czas działania łaski Boga,
jest zawsze czasem teraźniejszym. A w wieczności to będzie wieczne „teraz”
twarzą w twarz z Panem Bogiem. Czym lepiej opanujemy swoje życie duchowe
i podamy je pod działanie łaski tym łatwiej będzie w wieczności. A dzięki temu już
tu na ziemi odkryjemy, że codzienność z Bogiem zamienia się w czas nie zwykły.
Każdy dzień jest równie istotny, tak naprawdę i to w wymiarze codzienności
dokonuje się wzrost wiary. Dzień po dniu, a nie tylko od święta do święta. To
codzienność i codzienna wierność, modlitwa sprawdza siłę naszych pragnień.
cdn.

Poświecenie szkoły i dożynki - w zdjęciach...

