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Intencja Mszy Świętej
dziękczynna za Klarę i za jej życie z prośbą o błogosławieństwo

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
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. niedziela zwykła. Dziś niedziela miesiąca sierpnia. Bóg zapłać za ofiary
składne na Kościół i parafie. Ofiarodawców zapisuje w „Księdze Ofiar” .
. Pamiętajmy, że miesiąc sierpień to miesiąc abstynencji i trzeźwości. Nasza
dobrowolna abstynencja za innych ofiarowana niech o tym znaku przypomina.
Na ołtarzu Ukrzyżowania znajduje się Księga Trzeźwości. Ofiarujmy dar serca
dar dobrowolnej rezygnacji - dar swój - dla innych.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Na wakacjach, na urlopach nie zapomnijmy o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy Świętej.
. Dziękuje Kołu Gospodyń Wiejskich za wieniec, Akcji Katolickiej za wystrój
Ołtarza polowego i wam Parafianom za udział w dziękczynieniu za plony.
. W sobotę - . . - święto Matki Bożej Częstochowskiej - nie zapomnijmy
o naszej Częstochowskiej Czarnej Madonnie.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Baniak-Kłapkowski,
Soliński, Bek; bardzo dziękuję rodzinom Matelowski - Bogacz, Matelowski Kozak, Szydło; za kwiaty i za ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii.
. Cieszymy się ze parafia nasza powiększyła się
o nowe osoby. To ważne, wierzymy, że małżonkowie
będą dalej otwarci na dar życia. W ubiegłym tygodniu
udzielono sakramentu chrztu osobom;
Fabian Czech, Milena Szydło, Klara Haniebnik .
Rodzicom składamy gratulacje.

Niedziela Zwykła
„Albowiem Bóg poddał wszystkich
nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać
swe miłosierdzie”. Rz ,
„Wtedy Jezus jej odpowiedział:
„O niewiasto, wielka jest twoja wiara;
niech ci się stanie, jak pragniesz!”
Od tej chwili jej córka była zdrowa”.
z Ewangelii według św. Mateusza
Mt 5, - 8
Słuchać Słowa i przyjmować Słowo.
Pozwolić, by ono rozkrzewiło się, urosło
w sercu, w duszy, by też przenikało
wszystkie siły i geniusz człowieka. By zaowocowało miłością. Miłość jest przecież
przykazaniem, które zna już Stary Testament: „Będziesz miłował Pana, Boga
twojego”. Okazuje się - również i dziś - że największą przeszkodą w Miłości Boga
jest bogactwo i dobrobyt. Im więcej bowiem człowiek posiada, tym mniej jest mu
potrzebny Bóg, ale i drugi człowiek. Im bardziej człowiek tęskni do posiadania,
tym mniej tęskni do Boga i do drugiego człowieka. Wówczas w jego sercu i duszy
rozrasta się niewiara. A niewiara to choroba jak rak, która prowadzi do braku
umiejętności kochania Boga i człowieka. Tak, Człowiek żyjący na ziemi potrzebuje
Jezusowego uzdrowienia z wielu dolegliwości i ran: ze ślepoty, z głuchoty,
z zatwardziałości serca, itp. by móc słuchać Słowa i przyjmować je z wiarą aby
to słowo wydało w sercu obfity plon. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Chiara Corbella. Cz. 2.
Chyba od zawsze przeczuwała, jaką
drogę wybrał dla niej Bóg. Była pewna,
że jej powołaniem jest małżeństwo i rodzina. Kiedy miała lat, podczas jednej
z pielgrzymek próbowała nieco „ponaglić” Pana Boga, prosząc by wskazał jej
człowieka, z którym będzie dzielić życie. Na Bożą odpowiedź nie czekała długo.
Jeszcze podczas pielgrzymki uwagę Chiary zwrócił młody Enrico Petrillo. Była
pewna, że to jest właśnie ten jedyny, jej druga połówka.
Ale na ziszczenie małżeńskich planów Chiara i Enrico musieli poczekać jeszcze
sześć długich lat. Ten czas obfitował w większe i mniejsze nieporozumienia,
burzliwe rozstania i powroty. Nie były to jednak stracone lata. Młodzi mogli się
lepiej poznać i dojrzeć do decyzji, która miała przecież zaważyć na całej ich
przyszłości. Pomógł im w tym pewien młody franciszkanin, o. Vito.
Chiara tak później opowiadała o tych sześciu latach: „Przyjrzeliśmy się oboje
swoim obawom – i przestaliśmy oczekiwać czegokolwiek od siebie nawzajem.
W ten sposób uzyskaliśmy nieprawdopodobny spokój, a zarazem wielkie zaufanie
w Bożą Opatrzność. Byliśmy przekonani, że Bóg będzie nam towarzyszył na naszej
wspólnej drodze”.
Zgodnie z tym przekonaniem małżonkowie postanowili nie odwlekać decyzji
o poczęciu dziecka. Kilka miesięcy po ślubie okazało się, że Chiara jest w stanie
błogosławionym. Niestety ich niczym niezmącona radość nie trwała długo.
Już podczas pierwszego badania USG Chiara usłyszała wyrok.
Ich dziecko cierpiało na brak sklepienia mózgu i części mózgu. Nie miało żadnych
szans na przeżycie. Młodą mamę ta wiadomość ugodziła prosto w serce, tym
bardziej, że nie było z nią wówczas męża. Dla Chiary było jednak jasne, że
przerwanie ciąży nie wchodzi w rachubę.
Z całym przekonaniem powiedziała zdumionej lekarce: „Bóg nigdy nie popełnia
błędu”. Bólem napawała ją tylko świadomość, że to ona będzie musiała
przekazać tę straszną nowinę mężowi. Po nieprzespanej i przemodlonej nocy
doszła do wniosku, że przecież –podobnie jak Maryja – nie musi rozumieć
wszystkiego, co Pan dla niej przygotował. Ta świadomość dodała jej odwagi.
I zdarzył się cud! „Chwila, w której o tym powiedziałam mojemu mężowi, Enrico,
stała się niezapomniana. On mnie objął i powiedział: „Ona jest naszą córką,
a my przyjmiemy ją taką, jaką ona jest” – wyznała Chiara.
Mijały kolejne miesiące ciąży. Małżonków cieszył każdy jej dzień i coraz bardziej
wyraźne oznaki życia małej Marysi. Wzmacniała ich też wspólna modlitwa.
cdn.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czym jest pokora w słuchaniu.

Dzisiejsze czasy są nastawione bardzo na ekonomię i na
biznes, na sukces dlatego pokora w świecie jest często
ośmieszana i pogardzana, ignorowana i skazywana na
przegraną, na klęskę. A tymczasem dar pokory, owoc
kontemplacji, to największa siła i łaska w drodze wiary
i rzeźbienia człowieczeństwa, jego duszy i ciała, jego
charakteru i serca. I nie ma rozwoju życia duchowego,
rodzinnego, małżeńskiego, parafialnego, społecznego i patriotycznego bez daru
pokory. Zauważmy że jeśli zatracimy postawę pokory, idziemy w podziały, pycha
która na to miejsce rzeczywiście wchodzi w serce, dzieli i rujnuje, poniża i niszczy,
upokarza. Pycha sprawia, że zaczynamy poprawiać Boga i stawiamy siebie w Jego
miejsce. Pokora zaś uczy inaczej, pokora nie dzieli, tylko jednoczy, nie chowa
urazów tylko poddaje je pod Boże uzdrowienie, i to pokora sprawia że można
powtórzyć za św. Pawłem w czynie życia cały Hymn do Miłości Kor . i
uczynić z niego drogę wzrastania w człowieczeństwie i w chrześcijaństwie. Pokora
nie jest klęską jest podstawową formą życia, sposobem na życie, wędrowaniem
i tęsknotą. Z pokory rodzi się dojrzałość, cud, odwaga pokonywania wszelakich
kryzysów. Bez pokory nie można się również zbawić. Wzorem pokory jest
Niepokalana Najświętsza Maryja Panna, a różańcowa modlitwa jest znakiem
umiłowania Jej drogi pokory i modlitwy . cdn.

