Intencje mszalne w tygodniu 19.08 - 25.08.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od OSP Równe

Wtorek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od kolegów z pracy

Środa

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od rodziny Samborskich

Czwartek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

18.00

zm. +Karol i Stefania Bek, Maria i Józef Bogacz

Sobota

17.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od rodziny Zygmunt

Niedziela

8.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od strażaków z Wietrzna

Niedziela

10.30

dziękczynna za 40 lat życia pewnej osoby

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 19.05.2019 r.
1. Dziś 20 Niedziela zwykła.
2. Nie zapomnijmy na wakacjach i urlopach o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy Świętej, o umiłowaniu Kościoła. Kościół to nasz Dom. Pamiętajmy o tym.
3. Bardzo dziękuje za wykonanie wieńca dożynkowego i za zaangażowanie się
w nasze parafialne dożynki Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich i P. Sołtysowi,
czyli P. Piotrowi za pomoc w tych uroczystościach w dniu 15 sierpnia br.
4. Zachęcam jeszcze parafian do abstynencji i trzeźwości w miesiącu sierpniu i do
modlitwy wstawienniczej za uzależnionych i zniewolonych. Pamiętajmy, że jedni
drugich brzemiona nosimy, we wspólnocie Kościoła i tak wypełniamy razem
prawo Chrystusa.
5. Bóg zapłać ofiarodawcom - z racji 3 niedzieli miesiąca sierpnia - te wasze ofiary
- jak wam wiadomo - są powoli gromadzone na remont organów i na remont
chóru kościelnego, ale i również na wielorakie potrzeby przy funkcjonowaniu
naszej wspólnoty parafialnej.
6. Omadlajmy w codziennej modlitwie zaplanowane na wrzesień rekolekcje
ewangelizacyjne w naszej parafii. Program tych rekolekcji ewangelizacyjnych
będzie podany w Parafialnej Gazetce już za niedługo.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 24.08. proszę rodziny; Czaja i Zborowski.
Dziękuję rodzinom; Grad, Smaga, Krawczyk za ostatnie sprzątnie kościoła i za
świeże kwiaty do kościoła.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Od piątku do niedzieli włącznie w parafii będzie mnie zastępował ks. Łukasz
Mroczek.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 33 / 18. 08. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.
20 Niedziela zwykła.
„Bracia:
Mając dokoła siebie takie mnóstwo
świadków, zrzuciwszy wszelki ciężar,
a przede wszystkim grzech, który nas
łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale
w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi
i ją wydoskonala. On to zamiast radości, którą Mu obiecywano, przecierpiał krzyż”.
z Listu do Hebrajczyków (Hbr 12, 1 - 4).
Jakże warto przy każdej upływającej Niedzieli - tak chwilę małą - w spokoju usiąść
i zobaczyć, rozważyć i zrozumieć jak wiele otrzymujemy od Pana Boga i Kościoła.
Mieszczą się w tym otrzymaniu nie tylko talenty i zdolności, ale dar największy:
chrzest. W czasie chrztu świętego wraz z łaską wiary, stałem się dzieckiem Boga,
dlatego mogę do Pana Boga wołać w modlitwie; „Tatusiu” - „Abba”. Jezus kiedyś
zapyta, co z tym darem zrobiłem ?, zapyta czy rozwijam dar, czy o niego dbałem,
czy nim żyłem? Czy pielęgnowałem w sobie świadomość, że Bóg mnie kocha, a
moje złe czyny, czy brak dobra zadają Jego Sercu ranę ? Wiara w Jezusa i nauka
Kościoła stawia przede mną wymagania. Jestem zapraszany każdego dnia do
dawania świadectwa, do miłości, do jałmużny. Hojnego i radosnego dawcę miłuje
Bóg (2 Kor 9,7). Mam dawać swój czas, uwagę, ofiarę, miłość (itd.). Tak, to jest ten
skarb, który gromadzę w niebie, skarb bezcenny, a jego wartość mierzona jest
wysiłkiem, jaki muszę włożyć w nieustanne czuwanie nad własnym sercem, by
chciało ono pełnić Bożą, a nie moją wolę. „Martwa jest wiara bez spełnianych
uczynków” (Por. Jk 2,26). Patrzmy na Jezusa … podpowiada niedzielne słowo…
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Wchodzimy do Świątyni Pańskiej ... i ... Cz. 2.

Wielu z nas nie ma czasami „zielonego pojęcia”, jak ubrać się do kościoła, choć
liczymy się z tym ubiorem bardzo w innych miejscach. Tymczasem nie każdy strój
nadaje się na Mszę Świętą, celebrację sakramentów, nabożeństwa i również inne
uroczystości religijne (np. pogrzeb, pielgrzymka, procesja, ślub). Wyczucie w tej
materii jest aktualnie bardzo zachwiane - moda, wygoda, bezmyślność, próżność,
przekora, przewrotność itp. mają na to wielki wpływ. We Italii przed świątyniami
„straż świątynna”, upomina się o godziwy strój i przyodziewek wchodzących
pielgrzymów i turystów. Sprawa ta nie dotyczy tylko kobiet - choć ich przede
wszystkim - i nie kończy się wcale z upływem letniej pory. Nadmierne strojenie się
jest nie tylko zgorszeniem i rozproszeniem uwagi zebranych na modlitwie, ale
nawet jest czasem przyczyną rezygnacji z pójścia do kościoła przez ludzi ubogich,
którym brak wykwintnego stroju sprawia że, czują się „gorsi” we wspólnocie.
Nie jest to tylko prywatna sprawa, ale - jak wszystkie postawy w życiu - domaga
się ona wychowania i to od najmłodszych lat. Może to kogoś zdziwi, ale dodam
jeszcze uwagę, że nasi bliźni mają nosy i zmysł powonienia, stąd warto ubranie
przed wyjściem z domu ... powąchać, jaki ma zapach, by nie przeszkadzał!
Cnotą królewską jest punktualność. Czasem daleko nam do tej sprawności i cnoty
w odniesieniu do Eucharystii - wystarczy zatrzymać się przy drzwiach świątyni
i popatrzyć; punktualność oznacza, że szanuję Tego, który mnie na swą Ofiarę
i Ucztę zaprosił i wyraża szacunek dla Zgromadzenia Liturgicznego, któremu
spóźnienie przeszkodzi w skupieniu i modlitwie, a może nawet zgorszyć. Ideałem
będzie przybycie do kościoła przynajmniej na 10 – 15 minut przed rozpoczęciem
Liturgii i wyjście z kościoła dopiero po zakończeniu celebracji.
Przypomnijmy też sobie, że kościelne dzwony wraz z sygnaturką służą temu, by
przypomnieć o zbliżającej się godzinie sprawowania Eucharystii. Tak, sygnaturka
jest to ostateczny sygnał do wybrania się w drogę do Kościoła. Dowodem na to,
że świadomie i dobrowolnie przygotowujemy się do udziału w Mszy Świętej jest
zachowanie postu eucharystycznego. Najstarsi Czytelnicy Gazetki Parafialnej
zapewne pamiętają, że przepisy postne były dawniej bardzo surowe. Dziś często
- problemem dla wielu - jest powstrzymanie się od pokarmu na godzinę przed
przyjęciem Komunii Świętej - zwykła woda nie łamie postu - a dla chorych czas
postu wynosi 15 minut - smutne światło na to wymaganie szacunku dla Jezusa
Eucharystycznego to fakt, że niestety wielu z nas - nie tylko najmłodsze dzieci nie potrafi czasem wytrzymać dłużej niż 2 godziny bez smaku jedzenia, a są i tacy,
że nawet podczas modlitwy w świątyni potrafi żuć gumę, gdy już nic innego nie
maja do dyspozycji, bo się nudzą.(!) Osiągnięciem (?!) w pewnej polonijnej parafii
wspólnocie w Holandii stało się to, że małe dzieci nie rozwijają już czekoladek
podczas ... Przeistoczenia! Przy wejściu do paryskiej katedry - spalonej ostatnio De Notre Dame - w kilkunastu językach (w tym pismem obrazkowym) pokazane
jest, co wchodzący do tej szacownej świątyni ma zrobić... z papierosem!
Czy i w tym względzie będziemy „ gonić Europę ” ?! Uszanujemy Eucharystyczny
cud, uszanujmy Dar i Tajemnice wiary.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Pierwsze piątki miesiąca. Cz. 2.

Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do
nieba. Oto kolejne obietnice Jezusa dla odprawiających pierwsze piątki miesiąca;
6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8. Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9. Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony
i czczony.
10. Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11. Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu
i na zawsze w Nim pozostaną.
12. Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość
moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez
dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski
mojej ani bez sakramentów, i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką
w godzinę śmierci.
Może ktoś powie - jak współczesny świat - A co z tego będę miał ?!
Warto odczytać i zrozumieć dokładnie punkt 12. Ta Wielka Obietnica mówi o tym,
jak bardzo Jezus troszczy się o nas. To niezwykłe ! Jezus pozwala dostąpić nam
największej łaski - śmierć w stanie łaski uświęcającej. Warunek jest jeden - przez
dziewięć kolejnych piątków miesiąca musimy pojednać się z Bogiem i przystąpić
do Komunii Świętej. Czy można chcieć więcej?
- Może warto? - Pewnie, że warto! Zastanów się tylko dziś tak głęboko, od kiedy
rozpoczniesz tą praktykę ...

