Intencje mszalne w tygodniu 24.08 - 30.08.2020 r.
Intencja Mszy Świętej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Maria Grzegorczyk (gr.4)

Wtorek

18.00

zm. + Maria Grzegorczyk (gr.5)

Środa

18.00

zm. + Maria Grzegorczyk (gr.6)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. + Maria Grzegorczyk (gr.7)

nr 34 / 23. 08. 2020 r. (Rok VI).

Piątek

18.00

zm. + Maria Grzegorczyk (gr.8)

Sobota

18.00

zm. + Maria Grzegorczyk (gr.9)

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

Niedziela

8.00

zm. +Maria Grzegorczyk (gr.10)

Niedziela

10.30

40 lat małżeństwa Ireny i Tadeusza - o potrzebne łaski

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 23.08.2020 r.
1. 21 niedziela zwykła - dziś również podsumowanie Pierwszej Komunii dla całej
klasy trzeciej o godzinie 15.30 - za tydzień ostatnia niedziela sierpnia - w naszej
parafii - jak pamiętamy jest to niedziela adoracyjna.
2. Bardzo proszę wszystkich parafian, by nie dyspensować się od niedzielnej Mszy
Świętej, nie opuszczajmy niedzielnej Mszy Świętej, jest to wielka strata duchowa
i grzech ciężki, nie zamykajmy swoich sumień - serc - na Bożą łaskę.
3. W tym tygodniu - w środę - 26.08. - Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.
Pamiętajmy o Jasnogórskim Obrazie Maryi, naszej Królowej Polski.
4. Wspominamy w tygodniu w Liturgii; 27.08. - św. Moniki, 28.08 - św. Augustyna,
29.08. - męczeństwo św. Jana Chrzciciela.
5. Prośba do kilku mężczyzn, parafian, by w wolnej chwili na cmentarzu przesunąć
w jedno miejsce stare pomniki, które są pozostawione w różnych miejscach.
Pamiętajmy o naszym cmentarzu parafialnym.
6. Parafianie ofiarowali do puszek - 754 złp. - na Bejrut. Dziękuje ofiarodawcom.
7. Również w ubiegłą niedzielę parafianie ofiarowali na kościół i funkcjonowanie
parafii - 2470 złp. Bóg zapłać za ofiary i za pamięć o parafii.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam - jak zawsze wszystkich - do odwiedzania i zapoznania się
z treścią i przesłaniem tych stron.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 29.08. proszę rodziny; Mermon i Czech Nowak. Dziękuję rodzinom; Rymek, Bek, Wołtosz za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - do odebrania dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.
11. Został zakupiony do naszego kościoła nowy telewizor, gdyż stary - niestety uległ zepsuciu.

21 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie
uważacie ?
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś
Mesjasz, Syn Boga żywego”...
z Ewangelii według Świetego Mateusza
(Mt 16, 13-20)
Idąc z wiarą i otwartym sercem na Mszę
Świętą - na Eucharystię - warto zadać
sobie czasem bardzo proste pytanie,
po co ja to wszystko czynię i dlaczego ?.
Czy idę, bo tak trzeba; czy idę bo to mój
obowiązek wynikający z wiary; czy może idę dlatego, ponieważ tego chce Jezus,
czy też może idę dlatego, że kocham Pana Jezusa i chce się z Nim spotkać.
A może idę jeszcze dla świętego spokoju, czy też z lęku przed grzechem, albo, by
ktoś o mnie źle nie pomyślał ? ... Trudno o jednoznaczną odpowiedź, bo zapewne
w każdej z nich jest nieco prawdy o mnie samym.
Dzisiejsza Liturgia Słowa - egzamin z miłości - prowadzi do takich przemyśleń.
Warto siebie pytać, i warto się zreflektować; czy moje praktyki religijne wypływają
z autentycznego pragnienia Boga? Czy w modlitwie tak naprawdę chcę usłyszeć,
co Bóg do mnie mówi? I czy mój systematyczny udział w niedzielnej Mszy Świętej
rodzi chęć trwania w miłości Jezusa Chrystusa w Kościele ? Jaki będzie ten mój
egzamin? Jak odpowiem Bogu w Kościele ?
Boże, tyle pokory nam trzeba, pokory, pokory, pokory !
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż
mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

5 znaków dobrej
modlitwy.
Cz. 1.

W jaki sposób dobrze się modlić ?
Co to właściwie znaczy dla nas dobra
modlitwa? Jak się do niej zabrać, co
przygotować, ile ma trwać, więcej
mówić czy słuchać ...? A oto 5 tajemnic tzw. dobrej modlitwy.
Już uczniowie w Ewangelii zadręczali się pytaniami o dobrą modlitwę; „Gdy Jezus
przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do
Niego: „Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów” (Por. Łk 11, 1)
Poniżej chce ukazać 5 pomocnych wskazówek, tajemnic, dobrej modlitwy:
1. MIEJSCE. Miejsce modlitwy to pierwsza kwestia o jaką musimy zadbać. A jak
nauczał nas Jezus ?: Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij
drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. (Mt 6, 6) Odpowiednie miejsce
modlitwy z dala od zgiełku, zabiegania i wszechobecnej krzątaniny to fundament
dobrej rozmowy z Bogiem. Jezus zapraszając nas do modlitwy, pragnie aby było
to osobiste spotkanie, w miłości. Możemy modlić się w kościele, w kaplicy, ale
i we własnym domu czy nawet ogrodzie. Znajdźmy samotne, zaciszne miejsce
i zapragnijmy spotkania z miłującym Bogiem.
2. CZAS. Czy każdy czas jest dobry na modlitwę? Zapewne, ale lepiej znaleźć taki,
który pozwoli nam zatrzymać się z Bogiem na dłuższą chwilę. Oczywiście, Bóg
daje nam łaski płynące z aktów strzelistych, czy krótkich westchnień do Niego,
np. podczas pracy. Skupmy się jednak na dłuższej modlitwie... Tak, warto zatem
znaleźć w swoim (zapewne zabieganym dniu) czas tylko dla Boga. Odkładamy
wtedy na bok inne rzeczy, wyciszamy samartfon, blokujemy powiadomienia
z Fejsbuka itp. i poświęcamy czas jedynie Bogu Ojcu. Znajdując chociaż 15 minut
dziennie na intymną rozmowę z Bogiem Ojcem Wszechświata, zyskać możemy
o wiele więcej ... niż sympatia znajomych.
3. ATMOSFERA. Gdy już mamy wygospodarowane czas i właściwe miejsce naszej
modlitwy, warto zadbać o „panującą atmosferę”. Cisza to przestrzeń w której
najgłośniej mówi Bóg. Wyłączmy wszelkie grające urządzenia, uklęknijmy lub
usiądźmy, gdy klęczenie sprawia nam kłopot (w rozmowie z Bogiem nie chodzi
o stękanie z bólu, ale skupienie się na Nim, pokutować można w innej formie np.
postem). Pomocne może być zapalenie świecy i wywyższenie światła jako znaku
„Światła Chrystusa”, ten zewnętrzny akt, gest, pomaga uświadomić sobie, że
w pomieszczeniu w którym właśnie jestem, jest sam Bóg, że za chwilę wejdę
w modlitewną i niezwykłą, intymną relację z samym Stwórca Wszechświata,
Bogiem moim Ojcem.
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
25.11.1989 - Rodziny przekazują sobie Obraz Matki Bożej , czasem też przychodzą
w tym dniu na Mszę Świętą, i są wszyscy do spowiedzi i do Komunii Świętej, ale są
i takie rodziny które o tym zapominają, i nawet potrafią przyjmować obraz Matki
Bożej swoim obyczajem to znaczy popijaniem alkoholu (…)
Dziś pośpieszyliśmy jeszcze z pomocą zniszczonej wojną domową Rumunii
ofiarowując 200.000 zł.
27.12.1989 - Święta przeżyliśmy spokojnie, 22 grudnia przyszło do spowiedzi sporo
ludzi, święta pogodowo ładne, spokojny mróz choć nie ma śniegu, brak wiatru,
rozpocząłem wizytę duszpasterską, przebiega spokojnie i w miarę gościnnie.
31.12.1989 - Ostatni dzień roku, na Mszy Świętej o godzinie 16.00 dziękujemy Panu
Bogu za łaski minionego roku. W zestawieniu jeszcze zapisuje - ochrzczonych - 12,
ślubów - 6, pogrzebów - 7, bierzmowanych - 56, rozdałem 19.000 Komunii
Świętych, Bogu Najwyższemu chwała, cześć i podziękowanie.
1.01.1990 - rozpoczynamy Nowy Rok, pod opieką Bogarodzicy, w życiu w naszej
Ojczyźnie walka o władze, (…) a w życiu parafii Matka Boża wędruje od domu do
domu, trafiają się i takie rodziny, które Matki Bożej nie przyjmują do domu (…),
albo nie przyjmują od tego sąsiada, tylko od innego, oj parafianie, parafianie (…)
to nie my są winni, ale sąsiedzi, wie ksiądz … (…) słyszę; to jak z zimą, ona znów
nijaka, deszcz, gołoledź i bez śniegu, ta zima, jak moi parafianie.
W Polsce ceny okropne, szaleje superinflacjia, dziś za bak paliwa do samochodu
zapłaciłem 40.000 zł., jak to będzie dalej ? Strach ogrania, wszak do zapłaty
rachunki za gaz, prąd itp. (... )
marzec 1990 - rekolekcje trzeźwościowe w parafii prowadzi o. Apolinary
Kaźmierski kapucyn z Zakroczymia, ale parafianie słabo korzystają a spowiedź
odkładają na Święta Wielkanocne, a ks. Proboszcz przez cały Wielki Post na
rekolekcjach w innych parafiach …
(cdn.)

