Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm.+ Krzysztof Dziadowicz - intencja od uczestników pogrzebu (1)

Wtorek

17.00

zm. + Amalia i Stanisław Bogacz

roda

17.00

zm. + Krzysztof Dziadowicz - intencja od uczestników pogrzebu (2)

Czwartek

17.00

zm. + Zofia Szydło w rocznicę śmierci

Piątek

17.00

zm.+ Tadeusz Sęp

Sobota

17.00

zm. + Tadeusz Białogłowicz

Niedziela

8.00

o zdrowie i potrzebne łaski dla Igora i Franciszka

Niedziela

10.30

zm. + Krzysztof Dziadowicz - intencja od uczestników pogrzebu (3)

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 24.10-30.10.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 23.10.2016 r.
1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Tydzień Misyjny. Modlimy się za misje
na wszystkich kontynentach, modlitwą i ofiarą wspieramy misjonarzy zwłaszcza
z naszej Archidiecezji Przemyskiej. Pamiętamy również o ks. Janie Radoniu i innych
misjonarzach pracujących w wielu krajach wiata.
2. Trwa miesiąc październik. Zachęcam do Modlitwy Różańcowej i do konkursu
maryjnego w Ko ciele, a w domach do wspólnej rodzinnej modlitwy różańcowej.
Różaniec w tym tygodniu będą prowadzićś w poniedziałek - Przedszkolaki według
danej nam wszystkim na Modlitwie Różańcowej obietnicy, we wtorek zapraszam
rodziny z Kopalni i zakrętu, w rodę - rodziny z Woli, w czwartek - rodziny z Bani
i terenu przy szkole i ko ciele w piątek - centrum wioski, w sobotę - zapraszam
strażaków, a w najbliższą niedzielę - całe Gimnazjum.
3. Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc modlitwy za zmarłych i za dusze w czy ćcu.
Tradycyjnie na bocznych ołtarzach są wyłożone kartki wypominkowe. Zmarłych
można zapisywać i polecać w modlitwie na poszczególne dni tygodnia z wyjątkiem
niedziel. Wypominki można też złożyć na tacę w ko ciele. Modlitwa za zmarłych
trwa codziennie w listopadzie od 2 listopada do czasu Adwentu.
4. Proszę o wpłatę na prenumeratę „Rycerza Niepokalanej” u Pana Ko cielnego lub
u mnie na nowy 2017 r.
5. Ofiary z III Niedzieli miesiąca - to suma 3390,00 złp - Bóg zapłac ofiarodawcom,
tym, którzy pamiętają i wspierają naszą parafię i Ko ciół.
6. Pamiętajmy o uporządkowaniu parafialnego cmentarza przed listopadowymi
więtami. Pamiętajmy, gdyż jest to wyraz naszej wiary w życie wieczne.
7. Zachęcam do obejrzenia zdjęć na naszej parafialnej stronie, będą tam zdjęcia
z odpustu i wizytacji J. E. Ks. Arcybiskupa. P. Michałowi Wójtowiczowi dziękuje
za wykonanie tych zdjęć, a Panie Beacie Uliasz za prowadzenie strony parafialnej.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 15.10. - proszę rodzinyś Cypara, Bieniek,

Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii
z Sercem.
Jezus powiedział
do niektórych,
co ufali sobie,
że są sprawiedliwi,
a innymi gardzili,
tę przypowieść:
„Dwóch ludzi przyszło
do świątyni, żeby się
modlić, jeden faryzeusz,
a drugi celnik...
z Ewangelii św. Łukasza
Matka Jezusa jest najpiękniejszym wzorem i przykładem, jak się modlić i jak też
przyjmować do swego serca - sumienia - Słowo Boże. Tak, gdyż Ona nie tylko, że je
przyjęła, zaakceptowała, ale co ważniejsze wypełniła je, żyjąc nim każdego dnia.
Tak, tym samym Jezus nam wierzącym wskazał, że rodzicielstwo na wzór Jego Matki
jest źródłem szczę cia i błogosławieństwa, a owocująca z niego postawa słuchania
Bożych Słów i życia według nich gwarantuje jeszcze większe szczę cie. Kto tego nie
zrozumiał i nie do wiadczył, temu pewno trudno w to uwierzyć.
Maryja jest wzorem, jak w pokorze i całkowitym oddaniu woli, pomimo wielu
przeciwności można być szczęśliwym.

Na drogach
modlitwy wiary
i życia duchowego.
Zniechęcenie duchowe
w modlitwie Cześć I.
Jest wiele pokus czyhających na
człowieka idącego drogą duchowego
wzrostu, wiary i modlitwy. Nikt nie
jest wolny od upadku, wady, grzechu. Sam Ko ciół jest więty, ale składa się on
również z wielu słabych ludzi, poranionych i grzeszników. Jest to prawda, o której
czasem zapominamy.
Wielu ludzi zostało mocno
dotkniętych Bożą Obecno cią, ol nionych pięknem Bożej
więto ci.
Szczególnie pierwszy okres pobytu we wielkich lub małych wspólnotach
charakteryzuje się zachwytem i związany jest również z przyjemnymi duchowymi
przeżyciami. Wiemy jednak sami - z do wiadczenia - że wiara chrze cijańska nie
opiera się tylko na niestabilnych uczuciach, emocjach, ale opiera się zawsze na łasce
Bożej, na rozumnej decyzji i na wolnej woli.
Rozumiemy, że po okresie zauroczenia przychodzi czas pustyni, ciemnej nocy, czas
kryzysowej próby i oczyszczenia - jednym słowem czas do wiadczenia.
Rodzi się wtedy podstawowe pytanieŚ jak dobrze przeżyć i z korzy cią ten trudny
czas, który posiada wiele różnych nazw zależnych od szkoły duchowo ci.
Pierwsza rada wydaje się prostaŚ należy sobie zdawać sprawę, że etap chodzenia
w skowronkach się skończy i prędzej czy później rzeczywi cie wejdziemy
w tzw. „dołek”. Wszyscy mistrzowie duchowi ostrzegają przed tym czasem próby,
opisują go i podają wiele rad jak przetrwać ten kryzysowy ale i błogosławiony czas.
Na początku chciałbym przedstawić kilka współczesnych przyczyn i objawów tego
zagrożenia czyhającego na człowieka wierzącego. Przyczyny zniechęcenia
w modlitwie mogą być wewnętrzne i zewnętrzne. Łatwiej jest zidentyfikować to,
co wpływa na człowieka z zewnątrz. Jedną z najpowszechniejszych przyczyn tego
zjawiska jest telewizyjna zachęta do nieustannej aktywno ci. Przez tę aktywno ć
rozumiemś pracę, karierę, rozrywkę, chęć bogacenia się, robienie zakupów, ale
i wszelkie nadmierne przejawy nawracania na siłę przez spotkania, pielgrzymki,
nabożeństwa (itp.) Człowiek tak bowiem pragnie zapełnić egzystencjalną pustkę
dobrami zewnętrznymiŚ bogactwem, przyjemno cią, sukcesem, możliwo cią
dominowania nad innymi. Niestety, potrzeb duchowych nie da się zaspokoić
kolorowymi reklamami i taką reklamowaną aktywno cią.
Chęć zaspokojenia pragnień wewnętrznych przez zewnętrzne gadżety prowadzi do
wewnętrznej autodestrukcji. Człowiek osamotniony po ród wiata rzeczy nie jest
w stanie nawiązać relacji ani z Bogiem, ani z innymi ludźmi. Za społeczeństwo
owładnięte przez zewnętrzne warto ci, dotykane jest cywilizacyjnymi chorobami
duszy i ciałaŚ zawały, nowotwory, nadwaga, anoreksja, narkomania, alkoholizm,
stres, depresja, samobójstwa (itp.).

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie dotyczy lat z minionego stulecia. Kogo rozpoznajemy na
zaprezentowanym zdjęciu ? Zachęcam do pisemnej refleksji w Gazetce Parafialnej.

Zaprzyjaźnieni z modlitwą rodzinną. Cześć 3.
Modlitwa rodzinna - oczywi cie - nie jest domeną jedynie małżeństw z jakich grup,
ruchów i wspólnot w Ko ciele. I nie jest prawdą, że osoby z takich ruchów nie mają
z nią również problemów. Każdy gdy żyje w rodzinie, musi przynajmniej próbować
jej głębiej do wiadczyć. I jest z tym bardzo różnie.
Czasem wielkim problemem, wielkim trudem jest nawet wspólne odmówienie „Ojcze
nasz”, czy Zdrowa Maryjo… Najtrudniej jest bowiem rzeczywi cie zacząć.
Na początku idzie to bardzo nieporadnie. Niektórzy z małżonków wspominają ten
początek modlitwy rodzinnej w słowachś „Odmawialiśmy modlitwy katechizmowe”,
ale to było bardzo dobre przygotowanie do modlitwy potem już własnymi słowami.
Zanim to przyszło, mieliśmy wiele porażek i niedotrzymanych zobowiązań”.
Modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna to trzy odrębne modlitwy, które uzupełniają
się, a nawet warunkują, nie zastępują się tylko się wzajemnie wspomagają. Inne są
również ich funkcje i zakres. Modlitwa małżeńska dotyczy najczulszych, najgłębszych

