Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm.+ Paulina i Józef Palta

Wtorek

.

zm. + Anna i Józef Nycz

Środa

.

zm. + Helena I Florian Pelczarscy , Magdalena i Michał Bek

Czwartek

.

zm. + Antonina, Anna, Kazimierz, Jan, Florian Pelczarski

Piątek

.

zm. + Weronika Czepka

Sobota

.

dziękczynna za otrzymane łaski i Boże błogosławieństwo

Niedziela

.

zm.+ Wanda i Tadeusz Cegiełka

Niedziela

.

zm. + Roman Przystasz

Niedziela

.

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

.

r.

. niedziela zwykła. Poświecenie pojazdów mechanicznych i błogosławieństwo
kierowców po każdej Mszy Świętej na parkingu. Ofiarami z tej okazji wspieramy
misjonarzy akcją „jeden grosz za jeden kilometr”.
. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Na wakacjach, na urlopach nie zapomnijmy o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy Świętej. Przypominam, że zaniedbanie bez ważnej przyczyny niedzielnej
Mszy Świętej jest grzechem. Odkrywajmy wartość Eucharystii, jej dar, i cud.
. Pamiętajmy o duchowym przygotowaniu do odpustu w pierwszą niedziele
sierpnia - to nasz maryjny Odpust Królowej Aniołów.
. Pamiętajmy o cmentarzu w wolnych chwilach. Zatroszczmy się o Jego wygląd
i estetykę. Bardzo zaniedbane i zarośnięte groby w tym tygodniu sprzątali
ministranci i lektorzy. Bóg zapłać za ich wysiłek i za trud.
. W trzecią niedziele parafianie ofiarowali na kościół i na parafie , . Bóg
zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętali o trzeciej niedzieli i ofiarach.
Ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar. Przekażę znak tych ofiar - jak mi Bóg
pozwoli - w czasie wizyty duszpasterskiej dla rodzin w parafii.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Giza, Byrczek, Dubis
Matelowski; bardzo dziękuję rodzinom; Szczurek, Lampart, Kamiński za kwiaty
i za ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - 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. Obraz
peregrynuje jedną stroną w na Kopalnie i będzie później powracał drugą stroną.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

/

.

.

r. Rok III .

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
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Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela zwykła
„Kto ma uszy, niechaj słucha”.
z Ewangelii według św. Mateusza
Mt 1 ,
Trudne są nieraz wyzwania, zadania jakie stawia nam Pan Bóg. Trzeba opuścić nie
tylko raz Egipt świata - może agresję, bylejakość, może jakieś udogodnienia - ale
wiele razy i wybrać się w drogę miłości i wierności dla wartości i iść pod prąd.
Czy dam radę? – myśli zapewnie niejeden wierzący, by wyjść z współczesnego
Egiptu na pustynie zmagań i walk o zrozumienie i o zaufanie. Zawsze jakoś będzie.
Koleje losu ludzkiego nie mają ślepych torów. Najważniejsze jest w nich to, że na
najtrudniejszej nawet wyprawie zawsze jest z nami Bóg. On czuwa.
Bez Jego wiedzy nawet włos z głowy nam nie spadnie. Więc będzie dobrze. Kiedy
człowiek rozluźnia swoją pięść, piasek żalu się wysypuje. I ręka już jest wolna
i przyjazna. Spotkanie ze świętością Boga i ludzi dokonuje się po cichu. Dokonuje
się w codzienności, w codziennym misterium. W zwykłych wydarzeniach. Narasta,
krok po kroku, aż do przekonania ze to ma cudowny sens , to jest właśnie to, owe
nic więcej. Kolejnym krokiem w tym spotkaniu jest zaproszenie i zaakceptowanie
siebie samego. Dopiero za nim idą wielkie wydarzenia: wielki dar Boży i wiara,
Boża światłość i cud . Świętość nie potrzebuje szukać ludzi. Wystarczy, że jest.
Świętość nie wskazuje na siebie, ale na Boga, a Bóg mówi „Kto ma uszy niech
słucha i rozumie”, że do Boga idzie się drogą Dekalogu i błogosławieństw
ewangelicznych, codziennego cudu, i misterium.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach
modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż
mieć.
cdn.
W samotności i oddaleniu od
innych, Mojżesz szukał źródła orędzia zbawczego, które potem przynosił dla
kształtującego się na pustyni izraelskiego narodu. Znakiem tego orędzia stały się
tablice Dekalogu. Poza obozem miejscem utrwalania się tej formy tożsamości
narodu była jeszcze góra i sama samotność Mojżesza. To wychodzenie Mojżesza
czyli swoista wędrówka, było ponadto formą i potrzebą utrwalenia autorytetu
oraz świadectwa wierności jak i poleceń wobec narodu na próbie pustyni, przez
odkrycie i zrozumienie czym jest Teofania Boga i czym jest doprowadzenie
narodu do odkrycia sakralności, wyłączności i otwartości na doświadczenie
życzliwości i braterstwa. Namiot Spotkania przejął się także i w tradycji samego
Nowego Testamentu. Jego znakiem stała się Góra Tabor. Kościół - dzieło Ducha
Świętego także nawiązuje do tego symbolu ucząc swoich wiernych modlitwy,
ciszy i łagodności, czyli znaków świadectwa. Praktyka Kościoła odnowiona przez
Sobór Watykański II powraca nieustannie do tego biblijnego symbolu. Powraca
także samą forma tej modlitwy czyli owym Namiotem spotkania.
Według teoretyków i praktyków tej modlitwy, namiot spotkania powinniśmy
odbywać zatem w ciszy, w skupieniu i w swoistym oderwaniu od codziennych
spraw czy obowiązków, bo tylko wtedy można w pełni wsłuchać się w głos Boga
i w głos sumienia. Celem tego zasłuchania się jest dojrzałe człowieczeństwo
i wiara która owocuje przez życzliwa miłość opartą na Słowie słowności i na
wierności. Ponieważ każde człowieczeństwo potrzebuje bezcennych wartości
i treści, aby zachować oryginalną twórczość i także owocować zatroskaniem
o ten świat w każdym jego wymiarze, jego współdziałania i oddziaływaniu.
W Namiocie Spotkania według nauki katolickiej i kościelnej można rozważać
dowolny fragment z Pisma Świętego czytać perykopy, uczyć się treści, czytać
jakąś księgę, rozdział po rozdziale itd. . Można także sięgnąć do Pisma Ojców
Kościoła, czy także do samej Ewangelii, i w tych źródłowych tekstach
ewangelicznych szukać swoistych nawet inspiracji, orientacji, wskazówek na
życie. Czasem zalecanym i polecanym na formę namiotu spotkania jest czas
ok. minut - do min. Można jeszcze postawić pytanie - Jak się modlić
Namiotem Spotkania ? Istnieją różne metody, choć można to oczywiście robić
również na swój własny sposób. Kilka z nich postaram się zamieścić poniżej.
Według tzw. klucza; cdn.

Ofiarność i dotacje na kościół i parafie.
Lokalna Grupa działania „Kraina Nafty” przyznała na rzecz naszej Parafii Wietrzno
dotacje na nagłośnienie Kościoła. Suma tego projektu na wymianę nagłośnienia to
kwota .
, złp plus .
, na nagłośnienie Ołtarza polowego. Dotacja
obejmuje .
, złp. Pozostałe pieniądze to nasza ofiarność. Dotacje te są
wyrazem troski o nasze dziedzictwo, jakim jest Kościół, ale są też zachętą do
zrozumienia że jest to wspólny wysiłek, w którym ogarniamy nasze miejsca, naszą
tożsamość i dziedzictwo aby je przekazać następnym pokoleniom. Przy tej okazji
nadmieniam, że w tym roku nie uda się nam dokończyć konserwacji Wielkiego
ołtarza w kościele. Prace te będą przesunięte na
rok. Koszt zaplanowanego
na ten rok etapu konserwacji to suma ,
, złp. Przypominam parafianom, że
ofiarność jest ofiarnością dobrowolną, ale też zachęcam do zrozumienia tych
parafian, którzy jeszcze nie uczestniczą w ofiarności na rzecz parafii i Kościoła.
A jak wiadomo takich rodzin jest / w całym Wietrznie. Ufam że troska o ten
wymiar życia zmobilizuje do zrozumienia i odkrywania znaku Kościoła w życiu i w
autobiografii. Pamiętajmy, że wspólny razem wysiłek jest dowodem kształtowania
tożsamości nie tylko wioski ale i społeczności oraz samej parafii. Wietrzno należy
do najstarszych parafii na tym terenie, jest parafią starą, wymaga również odwagi
reewangelizacji w oparciu o modlitwę, wiarę i inicjatywy lokalne które będą
znakiem rozumienia Kościoła i zmagań o życie wieczne. Pamiętajmy ze każda
nasza ofiara i wybór świata wartości nie pozostaje bez owocny.

