Intencje mszalne w tygodniu 24.09 - 30.09.2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Krystyna Ziemba ( greg. 24)

Wtorek

18.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg. 25)

Środa

18.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg. 26)

Czwartek

18.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg. 27)

Piątek

18.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg. 28)

Sobota

11. 00

Odpust parafialny

Sobota

17.00

zm. + Krystyna Ziemba ( greg. 29)

Niedziela

8.00

zm. +Krystyna Ziemba ( greg. 30)

Niedziela

10.30

80 lat życia Michaliny Solińskiej

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 23.09.2018 r.

1. 25 Niedziela zwykła. Dziś po sumie na plebani spotkanie Rady Duszpasterskiej.
Zapraszam członków Rady na podsumowujące jesienne spotkanie.
2. 3950.00 złp. to kwota i suma ofiar z ostatniej 3 niedzieli miesiąca września.
Bóg zapłać ofiarodawcom. Pełne podsumowanie ofiar jak zawsze przygotuje na
koniec roku. Dziękuje zwłaszcza tym rodzinom, które wspierają systematycznie
i pamiętały w swoich ofiarach o zamontowanym centralnym ogrzewaniu.
3. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00. - zmiana godziny Mszy Świętych
od Odpustu parafialnego św. Michała Archanioła - na godzinne 17.00.
4. W tygodniu Odpust Parafialny św. Michała Archanioła. Jest to również - jak
wiemy - okazja do odkrycia życia wiarą chrześcijańską i zarazem dar Kościoła
dany i zadany do uporządkowania życia w oparciu o wartości chrześcijańskie.
Jeśli aura pogodowa pozwoli to uroczysta suma będzie przy Ołtarzu Polowym
o godzinie 11.00. Jeśli pogoda będzie nie sprzyjająca to Msza Święta - Eucharystia
będzie w Kościele. Druga Msza Święta będzie celebrowana o godzinie 17.00.
Zapraszam wszystkich parafian. Głównym celebransem będzie i homilię wygłosi
ks. Łukasz Mroczek wikariusz z parafii Dukla Fara w asyście innych młodych
kapłanów; ks. Piotra i ks. Karola. Skorzystajmy z sakramentu spowiedzi w tym
dniu odpustu parafialnego.
5. Zbliża się miesiąc październik, miesiąc Modlitwy Różańcowej. Jak co roku
konkurs różańcowy i układanka oraz wspólne odmawianie Różańca. Szczegóły
podam za tydzień w czasie ogłoszeń duszpasterskich.
6. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na piątek przed odpustem 28.09.
proszę rodziny; Frankiewicz, Kusiak, Longawa i Kopczak. Dziękuję rodzinom;
Wierdak, Lawera - Cichoń - Kozubal za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty.
7.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 38/ 23. 09. 2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Okruchy z Liturgii Słowa.
Refleksyjne zamyślenia.
25 Niedziela zwykła.
„Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu,
zapytał ich: „O czym to rozmawialiście
w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze
bowiem posprzeczali się między sobą o to,
kto z nich jest największy”...
z Ewangelii według św. Marka (Mk 9, 30 -37)
Już sami Apostołowie przy Jezusie sprzeczali
się o to, który z nich jest najważniejszy; i na
Zgromadzeniach Liturgicznych wczesnego
chrześcijaństwa też dochodziło do sporów
i sprzeniewierzania się równości wszystkich
przed Bogiem. Ale pomimo to, powracano zawsze do słów Jezusa i do wiary, by
odszukać cud jedności. Wiara buduje z chrześcijan nową wspólnotę w Chrystusie.
I w takiej nowej wspólnocie opartej o wiarę nie może być tak, że jedni wynoszą
się nad drugich z racji na posiadane zasoby materialne czy tytuły. Wynikiem
takiego postępowania jest zawsze podział na „my” – lepsi, zasobniejsi,
samowystarczalni, i „oni”- biedacy, gorsi, dalecy, zależni od łaskawego widzimisię
innych. Jak ukazuje Pismo Święte, Bóg odwrócił ekonomię ludzi, dotyczącą
kierowania się ubóstwem czy bogactwem w relacjach z ludźmi. To nie wybór
ubóstwa stanowi o bliskości Królestwa Bożego, ale fakt umiłowania Boga i
pełnienie Jego świętej woli. Bóg
pragnie obdarowywać każdego człowieka,
wybrał i pochylił się nad tymi, którzy cierpią, są samotni, pełni lęku, i nad ludźmi o
skruszonych sercach. I Bóg kochając nas pragnie, byśmy jako Jego uczniowie
podejmowali podobne wybory i Jemu oddawali tym samym należną chwałę i

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Chęć skandalu, dzielenia, braku jedności
można pokonać tylko milczeniem
i modlitwą. (Papież Franciszek).
„Chęć skandalu i dzielenia można pokonać tylko milczeniem i modlitwą” – tak
powiedział Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Papież wznowił sprawowanie codziennych Mszy Świętych z udziałem wiernych.
„Niech Pan da nam łaskę, byśmy wiedzieli, ile trzeba mówić, a ile milczeć” – tak
powiedział Franciszek. Na wstępie papież przypomniał, że prawda jest łagodna,
lubi cisze i milczenie. Wskazał, że wobec osób szukających tylko skandalu czy
podziałów jedyną drogą, jaką trzeba pójść jest milczenie i modlitwa. Nawiązując
do czytanego fragmentu Ewangelii (Łk 4, 16-30), mówiącego o odrzuceniu Jezusa
przez mieszkańców Nazaretu, Ojciec Święty zauważył, że pozwala nam on także
zastanowić się nad tym, jak działać w życiu codziennym, gdy mamy do czynienia
z nieporozumieniami i pojąć jak działa szatan, aby zniszczyć jedność rodziny czy
narodu. Franciszek przypomniał, że Jezus przybywszy do synagogi, otoczony był
wielką ciekawością: każdy chciał zobaczyć na własne oczy wielkie dzieła, których
dokonał w innych miejscach. Ale Jezus Syn Ojca Niebieskiego używa tylko Słowa
Bożego, jak zwykł czynić, kiedy pragnie pokonać diabła. Słuchacze zamknięci na
Słowo Boże, nierozumiejący, odrzucają Jezusa, wybierają zwątpienie, prowadzi
to do zmiany atmosfery, w ich zamkniętych i nierozumiejących sercach zwycięża
kłamstwo, zamieniają się w stado dzikich psów, wypędzając Jezusa z miasta.
Nie rozumowali, tylko krzyczeli, a Jezus milczał. Wyprowadzili Go aż na stok góry,
na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy
pośród nich, oddalił się. Diabeł zasiał kłamstwo w ich sercu, a Jezus milczał - tak
zauważył Papież. Scena ta uczy nas zachowania w obliczu takich sytuacji, gdy
ludzie nie dostrzegają Bożej prawdy i Jezusa. „Milczenie, zwycięża, ale poprzez
krzyż. Milczenie Jezusa zwycięża. Ileż razy w rodzinach zaczynają się dyskusje
o polityce, sporcie, o pieniądzach ... i raz po raz rodziny te zostają zniszczone,
w dyskusjach, w których widzimy, że działa diabeł, który chce zniszczyć...
Wówczas konieczne jest milczenie. Powiedz co myślisz, a potem milcz. Ponieważ
prawda jest łagodna, prawda milczy, prawda nie jest hałaśliwa... Nie jest łatwo
czynić to, co uczynił Jezus; ale istnieje godność chrześcijanina, zakotwiczona
w mocy Bożej: z ludźmi, którzy nie mają dobrej woli, z ludźmi, którzy szukają tylko
skandalu, którzy szukają tylko podziału, którzy szukają tylko zniszczenia, nawet
w rodzinach trzeba zachować milczenie i modlić się” – stwierdził Ojciec Święty.
Franciszek zakończył swoje rozważanie modlitwą: „Niech Pan obdarzy nas łaską,
abyśmy mogli rozpoznać, kiedy musimy mówić a kiedy musimy milczeć. I to
w całym życiu: w pracy, w domu, w społeczeństwie ... w całym życiu. W ten
sposób bardziej będziemy naśladowcami Jezusa”. (cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jestem potrzebny. Cz. 2

Przez całe nasze życie zmienia się zakres podejmowanego przez nas codziennego
posługiwania i wysiłku. Być może wielu z nas z nostalgią wspomina dawne czasy:
„Tak, wtedy byłem niezastąpiony”... Ale i dziś jesteśmy potrzebni. Gdy bowiem
przyzwyczaimy się tylko do jednego sposobu wspierania, możemy przeoczyć fakt,
że nasi bliscy również oczekują od nas zupełnie innej pomocy. Pomoc to nie tylko
sprawy materialne i pieniądze, ale to równocześnie modlitwa, obecność, ciche
towarzyszenie, przyjaźń, wspieranie, słowo zachęty. Bywa niekiedy, że i my sami
nie nadążamy za odchodzącym czasem, za nowymi inicjatywami, również nowymi
technologiami. Czasem mentalnie tkwimy w przeszłości, podczas gdy, a może
przede wszystkim to co dzieje się w teraźniejszości - tutaj i teraz - jest warte naszej
cichej uwagi. Czego doświadczamy aktualnie, ma wpływ na nasze dziś i jutro.
Dorosłe dzieci potrzebują swoich rodziców, choć już zupełnie inaczej niż kiedyś...
W pomaganiu bardzo ważne jest słuchanie. Nie naszą wizję pomocy powinniśmy
wcielać w życie, lecz osoby, która tej pomocy oczekuje w oparciu o łaskę Bożą,
modlitwę, towarzyszenie duchowe, a dopiero później też w oparciu o swoje
doświadczenie przez zrozumienie siebie nawzajem... Warto uwolnić się przy
pomocy łaski Bożej i modlitwy od egoistycznych i szkodliwych sposobów bycia, by
móc pobyć i porozmawiać z kimś drugim o tym, w jaki sposób możemy okazywać
nasze wsparcie, bez nadinterpretacji... Nikt z nas wówczas nie jest i nie będzie
bezużyteczny, niepotrzebny, zapomniany... To kłamstwo szatana...
Takie negatywne myślenie zamyka nas w skorupie własnego egoizmu i lęku.
Tak, jesteśmy ważni dla bliskich i rodziny, dla świata, dla Kościoła, dla Boga.
Jesteśmy potrzebni. Każdy z nas, bez wyjątku. Cała trudność polega na tym, by tę
prawdę zrozumieć przyjąć i za nią podążyć.
(cdn.)

