Intencje mszalne w tygodniu 20.07. - 26.07.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Helena i Stanisław Czaja, Urszula Pasterniak

Wtorek

18.00

W intencji Zofii i Stanisława Liwosz - 59 lat małżeństwa

Środa

18.00

zm. + Bronisława i Bronisław, Janina Smaga

Czwartek

18.00

Piątek

18.00

zm. + Anna, Zbigniew, Ferdynand Gruszczyńscy i z Firlejów

Sobota

18.00

zm. + Anna Dmitrzak - intencja od wnuczki

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm + Antonina, Anna, i Kazimierz Kołacz

Niedziela

15.30

zm.+ Radosław Drożdżak - intencja od siostrzeńców

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 19.07.2015 r.
1. Dziś 16 Niedziela zwykła. Trwa czas urlopów i wakacji. Niech ten błogosławiony
czas będzie dla nas okazją do pogłębienia wiary w Bożą Obecność. Nie zapomnijmy
o codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy Świętej, dobrych uczynkach. To zachęta
nie tylko do dzieci i do młodzieży ale i do nas dorosłych.
2. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
3. Dziś trzecia niedziela miesiąca lipca. Bóg zapłać tym wszystkim, którzy pamiętają
i wspierają nasze dzieła przy kościele i w parafii swoimi ofiarami. Ofiarodawcy są
zapisywani w Księdze Ofiar Parafii Wietrzno.
4. Do sprzątania kościoła - na sobotę 25.07. - proszę rodziny ze starej jeszcze listy
Albrycht /201/ i Nowak - Szwast /210 / a dziękuję za sprzątanie i za kwiaty na ołtarz
rodzinom; Dziadowicz i Bossekota.
5. Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niekopalnej” w zakrystii, a na kościele wyłożony
kolejny numer Gazetki Parafialnej.
6. Jeszcze jedna prośba do tych, którzy dbają o swoje groby na cmentarzu. Są na nich
bardzo duże bukszpany - prośba dotyczy tego, aby je poprzycinać - by się odsłoniły
tablice z napisami do kogo grób należy. Są na naszym cmentarzu również groby nie
uprawiane i mocno zaniedbane, o nie też się zatroszczmy. Ta troska jest potrzebna
dla upiększenia naszego cmentarza. Zadbajmy - proszę - o estetykę naszego
cmentarza. Pojemniki na śmieci - według Gminy Dukla - będą w sierpniu.
7. Konieczne prace przy czyszczeniu i konserwacji dachu na kościele rozpoczną się
pod koniec lipca. Wspierajmy już teraz pracowników swoją modlitwą i wypraszajmy
im łaskę i Boże błogosławieństwo w wysiłku zatroskania o Kościół parafialny.

Podziękowanie za wyczyszczenie drzwi do kościoła.
Parafia składa wielkie podziękowanie - Bóg zapłać - za wyczyszczenie głównych
drzwi do naszego parafialnego kościoła. Drzwi zostały oczyszczone metodą
piaskową przez Firmę MetalNaft z Równego. Prace przy drzwiach wykonali;

Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
nr 24 / 19.07. 2015 r.

O Ewangelii - z Sercem.
...„Pójdźcie wy sami osobno

na miejsce pustynne
i wypocznijcie nieco”...

z Ewangelii św. Marka.
Papież Pius XI opowiadał na jednej
z audiencji dla przewodników
wysokogórskich, jak za swych
młodych lat wspinał się po Alpach
z pewnym młodym człowiekiem, który
przez cały czas wspinaczki milczał. Dopiero na szczycie, na widok morza chmur,
przepaści górskich potoków i kaskad górskich powiedział słowa: „tu trzeba się
modlić”. Tak, czy nie jest to też przepiękny plan
i program wakacji i
wypoczynku? Podziwianie przyrody i Boga, który jest Ojcem, jest uczestniczeniem
w cudzie Miłości Bożej, a taki wypoczynek to też odnowienie sił, oddanie chwały
Bogu, to cudowny zachwyt i podziw nad pięknem przyrody...
Do tego nas zachęca nieustannie sam Jezus Chrystus działający dziś w Kościele.
Niech rzeczywiście nasz wakacyjny wypoczynek i dbałość o regenerację sił, nie będą
skupione tylko na tym co zewnętrzne. Niech to będzie również czas wielkiej troski
o przemianę i ubogacenie swojego wnętrza. Niech wierność Jezusowi Chrystusowi
działającemu w świecie i w Kościele, wierność Bożym przykazaniom i własnemu
sumieniu umocni nasz organizm i pomnoży nasze siły. Zanim rozjedziemy się w te
przeróżne wakacyjne strony wypada życzyć sobie, by nasza wiara w czasie wakacji
stała się ziarnem gorczycy, rzuconym w żyzną glebę i by poprzez zachwyt nad
pięknem stworzenia, którego będziemy doświadczać, rozwinęła się potężne drzewo.
A może warto gdzieś jeszcze na wakacyjnym szlaku zanucić sobie słowa oazowej
i religijnej, prostej a zarazem jakże głębokiej piosenki:
Za słońce, góry, morskie głębie,
taflę jeziora, która lśni,
Za kwiaty, drzewa i gołębie,

4 prawa życia
duchowego - życia
chrześcijańskiego.

O modlitwie słów parę.
Pięć kroków codziennego rachunku sumienia.
( codziennie - ok. 15 min.)
1. Postawa dziękczynienia ( ok. 2 min.) Jest to
postawa wdzięcznego sumienia - serca wyrażająca
pokorę wobec Pana Boga. Polega ona na stawaniu
w prawdzie i w miłości, we właściwej relacji wobec
Boga mego Taty. Dziękujemy Bogu za wszystko,
co nas jako ludzi spotyka każdego dnia; czyli za
otrzymane łaski, dary, jak i za problemy i trudności,
za ludzi z otoczenia, za życie, pracę, męża /żonę,
dzieci, powołanie, za konkretne wydarzenia dnia itp.
Celem tego punktu modlitwy jest odczucie wielkiej
wdzięczności wobec Boga, że się o nas troszczy, że
nas kocha jako swojej dzieci.
2. Prośba do Ducha Świętego o światło (ok. 1. min.) Prosimy: Panie Boże, ofiaruj
dla mnie Twoje światło, ofiaruj Twój Boży reflektor na wydarzenia mego dnia.
Pokaż, gdzie w życiu dzisiaj byłeś, gdzie udało mi się wiarą odpowiedzieć na Twoją
Miłość, a gdzie nie. Wskaż, jaka jest Twoja wola wobec mojego życia. Proszę Cię
o światłe oczy serca w poznawaniu mojej duszy i proszę o pokazanie drogi, którą Ty
chcesz mnie prowadzić. Daj mi łaskę spojrzenia Twoimi oczami na moje życie, na
wydarzenia dnia, pokaż jak Ty mnie widzisz itp. Celem tego punktu jest poczucie
zależności od Boga – bez Bożego Światła nie zobaczę w prawdzie swojego życia.
3. Refleksja nad wydarzeniami dnia (ok. 10 min.) To cichy i spokojny przegląd
myśli, mowy i uczynków. Badam uczucia, jakie mi towarzyszyły podczas różnych
wydarzeń (tzw. poruszenia serca) - czyli co one mówią mi o mnie? Obserwuję, jak
się czułem, zachowywałem i dlaczego właśnie tak. Przyglądam się temu, co było
dobre, jak i temu, co mi nie wyszło. Patrzę na podjęte decyzje i patrzę na obecność
towarzyszących mi osób. Robię uczciwy przegląd całego dnia. Tak dostaję się
również odpowiedź na pytanie, gdzie dzisiaj był obecny w moim życiu Pan Bóg.
4. Prośba o przebaczenie (ok. 1 min.) Przepraszam Boga-Ojca za te chwile,
w których nie udało mi się odpowiedzieć na Jego Miłość - za złe intencje, myśli
i raniące słowa. Przepraszam za niewierność Duchowi Świętemu i za niewierność
Jego natchnieniom. Proszę Boga o przebaczenie za wyrządzone zło i o przebaczenie
tym, którzy mnie zranili czy skrzywdzili, aby zło nie szerzyło się już dalej. Okazuję
żal i skruchę - z ufnością w Boże miłosierdzie. Dziękuję za każde dobro nawet
najmniejsze, nawet za mały okruch dobra Bogu memu Ojcu.
5. Zaproszenie Boga do dalszej drogi życia (ok. 1 min.) Panie Jezu, postanawiam
poprawę i chcę dalej współpracować z Tobą, wypełniając Twoją wolę. Proszę Cię
o pomoc, abyś to Ty kierował moim życiem. Staję przed Tobą, ufając, że mi
pomożesz i zawsze będziesz ze mną. Ty zaplanuj mi sam nowy dzień, dzień
następny, chce w nim Ciebie odnajdywać.

kształtowania sumień

Życie chrześcijańskie
w świecie i w Kościele, życie
duchowe według zasad
Cywilizacji Miłości podanych
przez św. Jana Pawła II
opiera się o cztery prawa,
o cztery podstawowe zasady
będące owocem wiary,
życzliwości, miłości,
zrozumienia i pragnienia
i ludzkich relacji w duchu wiary, łaski Bożej i
wartości chrześcijańskich.

Prawo Pierwsze:

Bóg miłuje Ciebie i ma dla Twojego życia swój wspaniały plan. „Tak bowiem Bóg
umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Do tej Miłości jesteśmy powołani.

Prawo drugie:

Człowiek jest grzeszny i oddzielony od Boga, dlatego też nie może w pełni poznać
ani przeżywać Bożej Miłości i planu, który Bóg posiada dla każdego człowieka.
„Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (Rz 3,23). Grzech nas
oddziela od Bożej Miłości. Człowiek jest zatem oddzielony od Boga i Kościoła.

Prawo Trzecie:

Jezus Chrystus jest jedynym, Bożym rozwiązaniem problemu grzechu każdego
człowieka. Przez Chrystusa można poznać Bożą Miłość i plan dla każdego życia.
„Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że, że Chrystus umarł za nas,
gdyśmy jeszcze byli grzesznikami.” (Rz 5,8) „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez
wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby nikt się
nie chlubił.” (Ef 2,8-9). Tylko Jezus jest naszą nadzieją i mocą.

Prawo Czwarte:

Musimy przyjąć osobiście Jezusa Chrystusa wiarą do swojego życia jako Pana
i Zbawiciela aby trwać z Nim w jedności w Kościele . „Jeśli więc ustami swoimi
wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z
martwych, osiągniesz zbawienie.” (Rz 10,9). Przyjęcie Jezusa
zawiera w sobie; odwrócenie się od swego „ja” i nawrócenie się do
Boga, pozwolenie Jezusowi na wejście do naszego życia,
przebaczenia naszych grzechów i przekształcenie nas według Jego
woli i do życia w łasce miłości w Jego Kościele - w Kościele
Chrystusowym.

Radość z sakramentu małżeństwa w parafii.

