Intencje mszalne w tygodniu 3.09 - 9.09.2018 r.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg.3)

Wtorek

18.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg.4)

Środa

18.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg.5)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg.6)

nr 35/ 2. 09. 2018 r. ( Rok IV ).

Piątek

18.00

zm.+ Krystyna Ziemba ( greg.7)

Sobota

18.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg.8)

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela

8.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg.9)

Niedziela

10.30

za zmarłych z rodzin; Solińscy, Orłowscy, Jastrzębscy

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 2.09.2018 r.
1. 22 Niedziela zwykła. Dziś niedziela adoracyjna i zmiany tajemnic różańcowych.
Pierwsza niedziela września. Pozostańmy w kościele na adoracji w ciszy przed
Bogiem Eucharystycznym. Dziś o 15.30 poświecenie Gaiku Zacisze. Nie niszczmy
tego gaiku, jak to się stało właśnie w minionym tygodniu.
2. Jutro - 3.09. - początek nowego Roku Szklanego i roku katechetycznego. Msza
Święta na rozpoczęcie tego wydarzenia o godzinie 8.00. Zapraszam na modlitwę
Dyrekcje, Grono Pedagogiczne, rodziców i dzieci. Zachęcam do skorzystania ze
sakramentu spowiedzi, w tygodniu pierwszy piątek miesiąca września.
3. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
4. W sobotę - 8.09. - Święto Narodzenia NMP - Matki Bożej Siewnej. W tym dniu
Odpust w parafii Kobylany w naszym dekanacie.
5. Taca mszalna jest ofiarowana na Seminarium Duchowne w Przemyślu, modlimy
się o nowe powołania kapłańskie i zakonne, również z naszej parafii.
6. W pierwszy czwartek miesiąca września adoracja relikwii Sw. Jana Pawła II po
Mszy Świętej o godzinie 18.00.
7. W pierwszy piątek odwiedzę chorych z Najświętszym Sakramentem od godziny
8.00 . Gdyby byli w domach waszych jeszcze inni chorzy proszę zgłosić do mnie.
8. Spotkanie dla kandydatów, lektorów i ministrantów w czwartek po Mszy
Świętej, a dla scholii w piątek po nabożeństwie.
9. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę 8.09. - proszę rodziny;
Longawa, Szuba, dziękuję rodzinom; Leśniak - Białogłowicz i Hłouszek za ostatnie
sprzątnie kościoła i za kwiaty do kościoła.
10. W tym tygodniu składamy na parkingi kościelnym eko– śmieci.
11.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
12. Chrzest święty został udzielony w dniu - 1.09.2018 roku - Emilii Wilk.

Z darem
ewangelicznego
słowa...
22 Niedziela
zwykła.
… „Bracia moi umiłowani:
Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępuje z góry,
od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności”...
z listu św. Jakuba Apostoła (Jk 1,17 - 27).
Bóg powołuje nas do różnych zadań. Na wszystkich drogach naszego życia mamy
być świadkami wiary. Ale przed każdym z nas stoi jeszcze do pokonania pokusa
bycia zauważonym i docenionym. A ta pokusa, niestety, może prowadzić do
postaw przed którymi Jezus nas przestrzega. Wymagania stawiane innym, przy
jednoczesnym niewypełnianiu ich przez nas, czy praktyki religijne wykonywane
by inni nas zauważyli – to postawy, które dziś nie są i nam obce. W dobie dążenia
do sukcesu i potrzeby dominowania nad innymi, potrzeba nam każdego dnia
zadawać sobie pytania: Jakim jestem świadkiem Jezusa w Kościele i w świecie ?
Jak radzę sobie z tą pokusą? Wszechmocny Bóg staje się okruchem chleba, by
dać nam siłę do walki ze złem, by zapewnić nam życie wieczne. Potrzeba jednak
współpracy z mojej strony, otwartego serca i pragnienia Jego bliskości. Przyjmując
Jezusa do serca w Eucharystii jestem najbliżej Niego, jak tylko to na ziemi jest
możliwe. Tylko w niebie będę bliżej. Tak, Eucharystia jest Pokarmem dawanym mi
codziennie od nowa. Nie mogę przyjmować jej na zapas, ale mogę posilać się nią
każdego dnia. Warto korzystać z tego Daru, warto przyjmować Jezusa do serca.
On jest prawdziwie obecny we mnie, może mnie zmienić i uświęcić również
w nowy roku szkolnym i miesiącu wrześniu . x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

W zmaganiu o autorytet Kościoła
i modlitwę... Część 3.
Ulubioną dziś metodą poniżania autorytetu Kościoła za to,
że nie dostosowuje się w swojej nauce do oczekiwań
mentalności kształtowanej przez współczesne media, jest ukazywanie Kościoła
jako instytucji przestarzałej i nienadążającej za postępem, która wcześniej czy
później wycofa się ze swojego sprzeciwu wobec rozwodów, aborcji, eutanazji czy
może jeszcze innych tych podstawowych spraw etycznych i moralnych. Ta walka
z Kościołem w mediach trwa i będzie trwać, ale pamiętajmy że chrześcijaństwo
jest nie tylko religią, jest jeszcze sposobem życia. I dlatego potrzebna jest wierna
modlitwa za te procesy, źródła i tych równocześnie ludzi, które niszą autorytet
Kościoła i Miłość. Bóg troszczy się o nas wszystkich. Tak, Miłosierdzie to miłość,
która ocala. Niejeden raz sam się też przekonałem o bezradności, która paraliżuje
i sprowadza do serca pustkę gdy zło atakuje Kościół. Z pustką pojawia się też
podstawowe pytanie: Jak to? Przecież Bóg dawał dowody swojego istnienia,
umacniał w trudnych chwilach, a teraz odwraca wzrok? Jak zatem w takich oto
chwilach zawołać do Boga, by być słyszanym, jak Boga „zaczepić i pokazać ”, że
Go potrzebuję? Przychodzi niekiedy myśl by odejść od wiernej modlitwy. By pójść
w inny rodzaj działania. Wydaje się nam, że modlitwa to sprawa tego, ile wezwań
litanijnych znam na pamięć, lub do ilu też świętych mam szczególne upodobanie
zanosić wezwania. Warto jednak i zapytać o pogłębienie wiary, czy mam czas na
modlitwę, czy czytam i rozważam Boże Słowo ? Nie chodzi rzeczywiście tylko
o formułki. Potrafimy myśleć, kochać, uczestniczymy we Mszy Świętej, potrafimy
analizować i wyprowadzać wnioski. Tak, potrafimy, ale potrzebujemy popatrzeć
na rzeczywistość modlitwy i życia wiarą osobowo. Jezus w Ewangelii, kiedy się
modlił, to czynił to z zaangażowaniem i przekonaniem, przemieniał sobą całe
swoje otocznie, a równocześnie nie zapominając o zaufaniu do Boga - Ojca, całym
sercem powierzał się Jemu. Nasze ukierunkowanie bywa niedoskonałe i chcemy
próbować bardziej niż dotychczas kierować naszą wolę na wytrwanie w dobrej
modlitwie i drodze życia. Nieraz jednak jesteśmy jakby wypaleni, jakby duchowo
ogołoceni, bez chęci i mobilizacji do zaangażowania się w spotkanie z Bogiem.
Podobnie dzieje się i na poziomie relacji z drugim człowiekiem. Czekamy na
jakiś impuls, słowo, gest zapraszający do spotkania. Nie czujemy się na tyle silni,
by zainicjować rozmowę. Nie znamy pragnień i potrzeb swoich czy drugiej osoby
i blokuje nas taka sytuacja. Współczesne czasy, „wychowanie przez telewizję czy
Internet” nie wykształciły dobrej struktury ludzkiej komunikacji i relacji.
Nieoswojeni w bliskości z człowiekiem czujemy psychiczną blokadę. A przecież
kilkanaście lat temu bez obaw potrafiliśmy rozmawiać z napotkanymi ludźmi,
potrafiliśmy być razem, co się zatem stało, że dziś się gubimy ?…(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie
z Miłością.
Siła uśmiechu. Cześć 3.

Warto przypomnieć, że uśmiech i humor jest również
fantastycznym lekarstwem na współczesną epidemię chronicznego narzekania
i niezadowolenia. Działa lepiej niż wiele leków antydepresyjnych, ponieważ nie ma
żadnych niepożądanych skutków ubocznych, skutecznie przeciwdziała stresowi
i dołkom życiowym. Śmiech i Boża radość wyzwalają w nas hormony szczęścia
odpowiedzialne za dobre samopoczucie. To z kolei pomaga rozładować napięcia
i działa prozdrowotnie na cały organizm. Uśmiech wyzwala uśmiech i bywa
również zaraźliwy. Dobrze jest więc przebywać w takim towarzystwie, w którym
często się on pojawia. Ale są różne towarzystwa(?). Przysłowie; „z kim przystajesz,
takim się stajesz”... niestety działa i w obie strony: kiedy też przebywamy zbyt
długo z osobami ciągle narzekającymi i niezadowolonymi z życia, to szkodzi
to naszemu zdrowiu i samopoczuciu. Ktoś słusznie zauważył, że przebywanie
w takim towarzystwie powinno wiązać się z dodatkowym wynagrodzeniem lub
rekompensatą za narażanie własnego zdrowia i trudne warunki funkcjonowania.
A zatem warto rozeznawać swoje relacje towarzyskie by owocowały dobrymi
treściami by odrzucać zło, które czai się u drzwi serca. ( cdn.)

