Intencje mszalne w tygodniu 22.07 - 28.07.2019 r.
Intencja Mszy Świętej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 26)

Wtorek

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 27)

Środa

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 28)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. +Lucyna Szydło ( greg. 29)

nr 29 / 21. 07. 2019 r. ( Rok V ).

Piątek

18.00

zm. + Lucyna Szydło ( greg. 30)

Sobota

18.00

zm. + Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

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

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

15.30

dziękczynna za 95 lat życia Franciszka Czai

Ogłoszenia duszpasterskie - 21.07.2019 r.
1. 16 Niedziela zwykła .
2. Nie zapomnijmy w wakacyjnym rytmie życia, na urlopach i w czasie letniego
wypoczynku o codziennej modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej. Strzeżmy daru
wypoczynku i szukajmy Boga w naturze, w przyrodzie tak jak On szuka nas.
3. Dziś niedziela błogosławieństwa wszystkich kierowców i też poświecenia
pojazdów mechanicznych z racji liturgicznego wspomnienia św. Krzysztofa
patrona kierowców. Pamiętajmy o akcji - Miva Polska - wspierania misjonarzy na
misjach; „jeden grosz za szczęśliwie przejechany jeden kilometr”. Rozpoczynamy
XX tydzień św. Krzysztofa; „Ochrzczeni i posłani niesiemy Chrystusa”.
4. Dziękuje ofiarodawcom za ofiary na parafię i kościół z racji 3 niedzieli miesiąca
lipca i za ofiary złożone na salkę - za wyposażenie plecaków uczestników SMAP u
złożono 260,00 złp. Bóg zapłać.
5. We wtorek - 23.07. - liturgiczne wspomnienie św. Brygidy Szwedzkiej patronki
Europy. Modlimy się za jednoczącą się Europę, o jej powrót do korzeni i wartości
chrześcijańskich, powrót do tożsamości chrześcijańskiej.
6. W piątek - 26 .07 - wspomnienie św. Anny i Joachima rodziców Najświętszej
Maryi Panny. W tym równocześnie dniu modlimy się za ludzi starszych, za naszych
dziadków i babcie.
7. Niech salka parafialna będzie miejscem wzrastania w łasce u Boga i u ludzi.
Bądźmy wdzięczni za jej zaistnienie i uszanujmy również to miejsce.
8. Do sprzątania naszego kościoła - na sobotę 27.07. - proszę rodziny; Wojtowicz,
Szczepanik, i Michalak. Dziękuję rodzinom; Smaga, Rak, Sajdak - Mercik - Głód 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”.

Proszę, zatrzymaj się ...
z Liturgii Słowa.
16 Niedziela zwykła.
„Pan ukazał się Abrahamowi
pod dębami Mamre, gdy ten siedział
u wejścia do namiotu w najgorętszej
porze dnia.
Abraham, spojrzawszy, dostrzegł trzy ludzkie
postacie naprzeciw siebie.
Widząc je u wejścia do namiotu,
podążył na ich spotkanie”...
… z Księgi Rodzaju (Rdz 18,1-10a).
Pozwólcie prowadzić się zawsze Duchowi
Świętemu. Pozwólcie…
A owocem życia w wierze i z wiary jest przecież; miłość, radość, pokój, cierpliwość,
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim [cnotom] nie
ma Prawa – przypomina nam wszystkim św. Paweł Apostoł.
Pozwólcie mówić otwartemu sercu. Nie pozwólcie, by serce stało się jak kamień,
by było sercem z kamienia. Niech nie zaślepi waszego serca: pycha, nienawiść,
spór, agresja, zawiść, wzburzenie, niewłaściwa pogoń za zaszczytami, niezgoda,
rozłamy, nierząd, nieczystość czy wyuzdanie.
To z takich negatywnych cech rodzą się dręczące pytania: Ile będę z tego miał?;
Ile to kosztuje?; jaki będę miał z tego zysk ? itp. Nie pytaj tak, to czasem boli.
Potrzeba inaczej w tych czasach. „Kochaj naprawdę, i rób co chcesz”... jak mawiał
św. Augustyn. A potem zobaczysz - jak Abraham - że to Bóg przychodzi do Ciebie
w gościnę, nawet w najgorętszej porze dnia...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż mieć…
Wdzięczność - zapomniany dar.
Cz. 1.

Kiedy myślę, rozważam, piszę i ogłaszam Drogę
Łaski, Drogę wiary, kiedy myślę o praktykowaniu
daru wdzięczności, towarzyszy mi zawsze to jak
wymowne pytanie: a cóż to jest wdzięczność ?
Ta parafraza słynnej wypowiedzi Poncjusza Piłata
z Ewangelii św. Jana nie jest nieprzypadkowa.
Żyjemy w świecie mediów, oraz też oczywistych
oczywistości, nieustającej reklamy i konkurencji,
biznesowych dealerów i też układania strategii na
różne okoliczności i tej „przygody”- jak przeżyć
życie w klasie standard i nie być też gorszym od
sąsiada - bez wrażliwości serca na otrzymane
dary i jakże często tak jak Piłat umywamy ręce.
Nie moja sprawa, nie moja odpowiedzialność, to on, nie ja. Pędzimy dalej i dalej,
gdzie wydaje się czekać szczęście, skrojone nożyczkami na naszą miarę (?).
Tyle tylko, że życiowe olimpiady i zabiegania nie zawsze kończą się sukcesem.
Życie jest inne. I nawet gdy stajemy na podium, po odbytym „wyścigu szczurów”
bywa, że ta wygrana nie smakuje tak słodko jak tego oczekiwaliśmy.
Jednym z kluczy do rozwiązania tego problemu jest wdzięczność, która pozwala
ucieszyć się z mojego tutaj i teraz. Warto zobaczyć wdzięk zwyczajnego życia,
które oczywiście ma swoje blaski i cienie, ale ma również piękną, choć może też
i niełatwą codzienną szarość. Ale to w niej i właśnie dzięki niej mogę zobaczyć
i mogę docenić, że kwitną drzewa, a lazur nieba zaprasza do spaceru, i wraca
nadzieja na odrobinę lepszy świat. To w niej również można dostrzec, że mąż
wrócił z pracy i można usiąść na herbatę we dwoje, być razem, porozmawiać,
czekać na powrót dzieci, które już wyrosły, ale przecież wracają (itd.).
Szczęściem jest właśnie umiejętność dostrzeżenia, poczucia i podziękowania za
to, że jestem, kim jestem i za to co mam.
Wdzięczność jest otwartością serca; „w każdym położeniu dziękujcie” (1 Tes 5, 18)
„i bądźcie wdzięczni” (Kol 3, 15). Św. Paweł wysoko może stawia poprzeczkę,
ale jego świadectwo jest drogowskazem i potwierdzeniem, że wdzięczność nie
jest pobożnym życzeniem, a rzeczywistością. Wdzięczność jest postawą życiową.
Pozwala na co dzień dostrzec dobro, jakiego doświadcza każdy z nas.
Wdzięczność chroni przed zazdrością, niosącą frustrację. Przeciwstawia się
postawie roszczeniowej, która wpędza nas w ciemny zaułek egocentryzmu,
szepczącego „bo mi się należy”. Wdzięczność uczy wobec siebie samego, że
nawet gdy upadamy, to nie jesteśmy do bani - bo w dzisiejszych czasach trzeba
być najlepszym - ale, że tak możemy się w pełni zdać na Boga i Jego łaskę.
Niewdzięczność jako znak świata jest wielką pułapką, która karmi naszą pychą (!).
I dlatego wdzięczność i postawa wdzięczności uczy nas pokory i cierpliwości.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?
Parafialna Salka;

„ Piwnica pod Aniołami ”
Poświęcona dnia - 21.07.2019 r.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak podejmować decyzje.
Cz. 6.

Dzięki darowi mądrości Bożej i rozumu człowiek odkrywa, o co naprawdę warto
w życiu zabiegać, a co nie zasługuje na nawet najmniejsze zainteresowanie.
Władza, sława, pieniądze – tak cenione przez dzisiejszy świat – tracą z tej Bożej
perspektywy, zyskują pozycję bożków. Dar rozumu pomaga pojąć, że nie warto
dla nich poświęcać życia. Ubogacony darem Ducha Świętego rozum widzi, że
z perspektywy wieczności ważne jest jedynie to, co będzie można z tej ziemi
zabrać do wieczności. Służba bliźniemu, przyjaźń, uczynione dobro – czyli to
wszystko, co w ostatecznym rozrachunku jest miłością - tak naprawdę tylko ona
ma sens. Miłość do rodziców, dzieci, do męża, żony, bliskich, przyjaciół, znajomych
i nieznajomych, którym trzeba było pomóc. Spośród skarbów zgromadzonych
przez nas na ziemi tylko ten jeden zabierzemy do wieczności. Kto to rozumie,
inaczej patrzy na świat i wszystkie jego sprawy. Rozumie, pójdź ku mnie - mawiają
czasem starsi ludzie - rozumność to podstawa dobrego i sensownego poruszania
się w świecie. Uczucia i emocje są ważne – to oczywiste - bez nich człowiek byłby
psychopatą. Ale bez kierowania się rozumem człowiek zdany jest na nieustanne,
mniej czy bardziej bolesne obijanie się o rafy i wpadanie na życiowe mielizny.
Żeby życiowe mielizny omijać bezpiecznie, potrzebujemy także innej łaski Ducha
Świętego – daru rady. (cdn.)

