Intencje mszalne w tygodniu 22.09 - 29.09.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Jadwiga Nawrocka

Środa

17.00

zm. +Jan i Janina Pikul

Czwartek

18.00

zm. +Jan Szajna (greg.1)

Piątek

18.00

zm. +Jan Szajna (greg.2)

Sobota

18.00

zm. +Jan Szajna (greg.3)

Niedziela

8.00

zm. +Jan Szajna (greg.4)

Niedziela

11.30

za parafian - odpustowa,
za zmarłych z rodziny Solińskich i Orłowskich i Jastrzębskich

Niedziela

15.30

zm. + Michalina Piotrowska

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.09.2019 r.
1.25 Niedziela zwykła. Zakończyliśmy w Kościele Tydzień Wychowania, ale zawsze
pamiętajmy, że wychowanie nowych pokoleń i nas samych w oparciu o wartości
chrześcijańskie trwa równocześnie całe nasze życie.
2. Bóg zapłać ofiarodawcom za ofiary z racji trzeciej niedzieli września - suma tych
ofiar to; 3240,00 złp. Ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar Parafii Wietrzno.
3. W tym tygodniu - 26.09. - w czwartek - rozpoczynamy nasze pierwsze w parafii
Rekolekcje Ewangelizacyjne - rekolekcje o charakterze ewangelizacyjnym mają
nas łaską Bożą wszczepić w aktywność życia w Kościele. Niech nas nie zabraknie
w tych dniach w modlitewnych spotkaniach, w kościele na Eucharystii, szkole i w
Domu Ludowym, na placu szkolnym. Wykorzystujmy jak najowocniej ten czas.
4. Prezydent Polski rozpoczął akcje *wysprzątajmy polskie lasy*. Odpowiedzmy
i my na ten problem, tyle wokół nas wielorakich śmieci w lasach i wokół naszych
domostw, posesji, ścieżek. Nie bądźmy obojętni wobec środowiska.
5. Dziękuje za pomoc w przygotowaniu Rekolekcji Ewangelizacyjnych wszystkim
zaangażowanym parafianom. Bóg zapłać.
6. Omadlajmy równocześnie w codziennej modlitwie te dni rekolekcyjne i bądźmy
otwarci na działanie Ducha Świętego.
7. 23.09. - w poniedziałek - wspomnienie liturgiczne św. Ojca Pio.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 28.09. - proszę rodziny; Mikosz, Szombara,
Wójtowicz, Guzik. Dziękuję rodzinom; Cichy - Kamiński, Haniebnik, za ostatnie
sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Do wieczności odszedł śp. Zdzisław Liwosz. Wieczny odpoczynek ...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

25 Niedziela zwykła
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
Pan pochwalił nieuczciwego rządcę,
że roztropnie postąpił.
Bo synowie tego świata roztropniejsi są
w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi
niż synowie światłości.
Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie
przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy
wszystko się skończy, przyjęto was
do wiecznych przybytków”... z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 16,1-13)
Warto - przy niedzieli - po prostu razem - w rodzinie, w parafii - itp. usiąść, warto
zobaczyć, jak wiele różnych łask otrzymujemy od Boga. W tym obdarowaniu są
obecne nie tylko talenty i zdolności, ale dar największy i najcudowniejszy - Miłość.
Z Miłości, udzielony też został nam w Kościele sakrament chrztu świętego.
W chwili chrztu otrzymujemy łaskę wiary, i każdy ochrzczony jest dzieckiem Boga.
Wiara stawia przed nami równocześnie i wymagania. Nie zawsze oznaczają one
wyzbywanie się mienia, ale na pewno jesteśmy zaproszeni do modlitwy, decyzji,
odwagi Miłości, wychowania, dawania jałmużny, zyskiwania przyjaciół. Hojnego
i radosnego dawcę miłuje Bóg (por. 2Kor 9,7). Każdy z nas może coś ofiarowywać;
swój czas, uwagę, miłość, zrozumienie, życzliwość, serce (itp.). To jest ów skarb,
gromadzę go w niebie. To jest bezcenny skarb, a jego wartość mierzona jest moim
wysiłkiem, jaki muszę włożyć w nieustanne czuwanie nad sercem, by chciało ono
pełnić Bożą, a nie moją wolę. „Tak jak ciało bez ducha jest martwe, tak też martwa
jest wiara bez uczynków” (Jk 2,26). Zastosujmy słowo Boże w codziennym życiu.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Czemu tak bojaźliwi
jesteście ? ... Cz. 1.

Pismo Święte (Biblia) już od pierwszego
swojego wersetu, od Księgi Rodzaju aż do
ostatniej strony, do ostatniej Księgi wciąż
uspokaja człowieka - czytelnika - słowami:
„Nie lękaj się!”; „Nie bój się!”. Z ust Pana Boga, z ust proroków, aniołów, którzy
zwiastują boskie zamiary, również z ust Jezusa Chrystusa słychać wezwanie, by
porzucić strach i lęk. Bibliści obliczają, że zaproszenie do ufności i porzucenia lęku
pojawia się w Piśmie Świętym aż 365 razy. Mamy zatem i my do czynienia jakby
z Bożym powitaniem; „dzień dobry”, kierowanym do każdego z nas, na każdy
dzień roku. Tak, za każdym razem, gdy sami przecieramy oczy na powitanie dnia,
Bóg kieruje do nas komunikat: „Nie bój się!”... Tak, chyba najbardziej znanym
fragmentem z Biblii, w tym kontekście jest opis przyjścia Anioła Gabriela do Maryi
i jego słowa: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1,30).
Podobną również zachętę usłyszał w Starym Testamencie Abraham: „Nie obawiaj
się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą” (Rdz 15,1). Takich opisów jest
oczywiście dużo więcej. Pan Bóg motywuje Mojżesza, Jozuego, Jeremiasza,
Dawida i innych
wybranych przez siebie proroków i świadków. Czy zatem i
w obecnej chwili,
Kościół nie powinien uwalniać ludzi od wiary podszytej
lękiem i strachem, opartej na psychologicznym mechanizmie winy i kary? Myślę,
że tak, gdyż to wszystko prowadzi do jakże smutnego chrześcijaństwa. A jaka
jest geneza strachu ?.
Człowiek ma dziś z pewnością wiele powodów do
lęku i strachu. Ich podłożem jest lęk, który powstał u zarania dziejów, opisany w
Księdze Rodzaju: Gdy zaś mężczyzna i jego żona usłyszeli kroki Pana Boga
przechadzającego się po ogrodzie, w porze kiedy był powiew wiatru, skryli się przed
Bogiem wśród drzew ogrodu.
Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go:
«Gdzie jesteś?». On odpowiedział: «Usłyszałem Twój głos w ogrodzie, przestraszyłem
się, bo jestem nagi, i ukryłem się»” (Rdz 3,8-10). Od tej pory strach i lęk wkracza na
świat. Człowiek chowa się, ponieważ z powodu pokusy szatana boi się Boga,
tym samym nie dopuszcza
w sercu możliwości miłosierdzia wobec siebie.
Staje się zamknięty na dialog, nie słyszy. Atakuje, by się bronić. (!) Strach przed
Panem Bogiem jest znakiem braku
zaufania. Bierze się on z przemiany
postrzegania oblicza Boga. Zły duch mówi: „To prawda, Bóg dał wam do
dyspozycji ogród Eden, w tym ogrodzie tysiąc drzew, ale odmówił wam
najpiękniejszego, boi się was. Nie warto Mu ufać”. Adam i Ewa uwierzyli w ten
odwrócony obraz Boga efekt pokusy złego. Widzą Go odtąd - po słownej pokusie
- jako tego, który zakazuje, i to ponad wszelką miarę, ograbia
z wolności, dla
którego ważniejsze jest Jego własne prawo niż radość ludzi.
Widzą Boga,
którego spojrzenie jest pełne kary, przed którym trzeba też uciekać, któremu nie
można ufać. Ojciec David Maria Turoldo pisze: „Pomylić się co do Boga to
najgorsze, co może się nam przydarzyć, ponieważ potem mylimy się co do
wszystkiego – historii, człowieka, nas samych, dobra i zła, życia…”.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.

Rekolekcje Ewangelizacyjne w Archidiecezji Przemyskiej.
Rekolekcje Ewangelizacyjne przygotowują uczestników
tychże wydarzeń do osobistego aktu przyjęcia Jezusa
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela i powierzenia swojego
życia, oddania steru życia Jemu. W Kościele jest
to bardzo ważne wydarzenie, do którego zaproszeni są
uczestnicy rekolekcji. Rekolekcje te mogą odbywać się
przez cały rok, nie tylko w Wielkim Poście.
Cel rekolekcji: Rekolekcje ewangelizacyjne powinny
doprowadzić każdego uczestnika do decyzji, do pójścia
za Chrystusem i świadomego wejścia na drogę życia
we wspólnocie Kościoła lub w małych wspólnotach
Kościoła. Niech Chrystus będzie uwielbiony w każdym
człowieku dobrej woli, który przykłada ręce do takich
dzieł. Są one też propozycją dla Ciebie; jeśli w swoim sercu przeżywasz może jakąś
tęsknotę za Bogiem, wydaje Ci się, że Go nie znasz lub znasz za mało, straciłeś
sens swojego życia lub pogubiłeś się w życiu to proszę przyjdź...
Zasady tych rekolekcji ewangelizacyjnych w naszej Ojczyźnie Polsce opracował
ks. Franciszek Blachnicki wraz z Diakonią Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie
w 1977 roku. Skorzystajmy z nich. Bądźmy razem i my, w tych dniach...

