Intencje mszalne w tygodniu 26.08 - 1.09.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od strażaków

Wtorek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od córki Jadwigi z rodziną

Środa

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od córki Jadwigi z rodziną

Piątek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od Szkoły Podstawowej

Niedziela

8.00

zm. +Wanda Matelowska

Niedziela

10.30

zm. +Lucyna Szydło

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 25.08.2019 r.
1. Dziś 21 Niedziela zwykła. Dziś równocześnie niedziela adoracji Najświętszego
Sakramentu po rannej Mszy Świętej do sumy. Pozostańmy chwilę małą z Jezusem
Eucharystycznym by podziękować za czas wakacji i polecić Bogu nowy miesiąc.
2. Jutro - 26.08. - Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej - pamiętajmy o Jasnej
Górze i Obrazie Matki Bożej, Czarnej Madonny.
3. We wtorek - 27.08. - wspomnienie św. Moniki, a w środę - 28.08. wspomnienie
liturgiczne św. Augustyna.
4. Za tydzień - 1.09. - w pierwszą niedzielę września zmiana tajemnic różańcowych
dla róż z parafii. Nie zapomnijmy o zmianie tajemnic różańcowych.
5. Za tydzień również 80-rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Pamiętajmy
o ofiarach tej straszliwej wojny i o cudzie zdobywanej nieustannie wolności.
6. Przypominam dzieciom i młodzieży o sakramencie spowiedzi przed nowym
rokiem szkolnym, by rozpocząć nowy rok szkolny w stanie łaski uświecającej.
7. Zbiorka dla kandydatów, ministrantów i lektorów przed nowym rokiem
szkolnym i katechetycznym w piątek po Mszy świętej, a scholii w czwartek
w salce parafialnej. Będziemy planować nowy rok, pamiętajcie...
8. 3330,00 złp. - to suma ofiar za miesiąc sierpień z trzeciej niedzieli miesiąca.
Dziękuje wszystkim ofiarodawcom, zapisuje Was w „Księdze Ofiar” parafii.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę 31.08. - proszę rodziny; Kucharski - Leń, Spuś
Kucharski. Dziękuję rodzinom; Czaja, Zborowski za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze dla stałych prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Sakrament chrztu świętego otrzymała Maja, Maria Szydło. Jej rodzicom
gratulujemy łaski i daru potomstwa i cieszymy się z nowej osoby w parafii.
Niech Maja, Maria wzrasta w łasce u Boga i u ludzi.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 34 / 25. 09. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
21 Niedziela Zwykła.
Jezus nauczając, szedł przez miasta
i wsie, i odbywał swą podróż
do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: „Panie, czy tylko
nieliczni będą zbawieni?”.
On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść przez
ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”...
z … Ewangelii według św. Łukasza (Łk 13,22–30).
Jakże trudno przyjąć czasem rzeczywistą i niezmienną prawde, że Jezus Chrystus,
nasz Bóg, przyszedł na świat po to, by ułatwić nam życie, które my sami sobie tak
bardzo niekiedy komplikujemy. Wszystko, cokolwiek i kiedykolwiek czyni Pan Bóg,
to łaska, to nieustanne zapraszanie skierowane do każdego człowieka na ziemi,
by uczestniczyć w Jego Boskim Życiu. Powołanie do łaski i Bożego Życia jest dane
i zadane każdemu z nas. Życie samotne, kapłańskie, rodzinne, zakonne to dar !
W sakramencie małżeństwa Pan Bóg pragnął, by dwoje całkowicie innych ludzi
tworzyło jedność w miłości - jak Ojciec z Synem w Duchu Świętym - to dlatego Bóg
dał małżonkom wszystko, co potrzeba, aby ten cel osiągnęli. Stworzył ich na swój
obraz i podobieństwo. Każdy z nas powinien zatem powracać do Źródła Miłości.
Tylko w tym Źródle Łaski mamy szansę napić się Wody Żywej, gaszącej ogromne
pragnienie ludzkiego serca. To pragnienie jest modlitwą; „Jezus stojąc zawołał
donośnym głosem: „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do
Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza” (Por.
J 7,37b-38). Idźmy drogami wiary i swoich powołań wchodząc przez ciasne drzwi.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż mieć…
Jak nie stracić wiary na urlopie i na wakacjach.

Dopiero z perspektywy osoby dorosłej, z perspektywy
wielu lat widzę, ile wysiłku trzeba włożyć w to, by
urlopowy czy wakacyjny odpoczynek nie stał się łatwą
okazją do nadwątlenia życia duchowego.
I bynajmniej nie chodzi tu o rezygnację z typowych
wakacyjnych uciech w postaci „leżenia plackiem” na
plaży, oglądania kilku sezonów ulubionego serialu
ciągiem, czy beztroskich drzemek w hamaku. (itp..)
Odpoczynek to w naszym coraz bardziej rozpędzonym
świecie ogromna wartość i wielu z nas przyłapuje się
na tym, że relaks jest w pewnym sensie sztuką, tym
trudniejszą, im bardziej pochłania nas codzienna troska
o byt i ścieżkę kariery (itp.).
Wakacyjne rozleniwienie, któremu sprzyjają wysokie
temperatury, atrakcyjne oferty biur podróży i lecące
w telewizji powtórki programów i ulubionych seriali,
czy też wszechobecny w mediach „sezon ogórkowy”
sprawiają, że łatwo popadamy w taki specyficzny tryb
funkcjonowania. W czasie wakacji kościelne życie zdaje
się również nieco zwalniać, brakuje „atrakcji” takich
jak październikowy różaniec, majowe nabożeństwo, czy adwentowe lub wielkopostne
przygotowania do świąt. Ale są też znane i inne możliwości. Możemy pogłębiać rodzinne
relacje na wyjeździe Domowego Kościoła, czy podreperować kontakt z najbliższą osobą
na rekolekcjach dla małżeństw lub letnich kursach przedmałżeńskich dla narzeczonych.
Nie wspominając o pielgrzymce na Jasną Górę. Pan Bóg wynagradza każdy podjęty trud,
a taki „zastrzyk łaski” potrafi naładować na cały kolejny rok. Czas urlopów i wakacji woła
też by wywiązać się jak najbardziej z podstawowego przywileju, a jest nim uczestnictwo
w niedzielnej Mszy Świętej.
Każda „wizyta” w kościele może być cenną okazją do tego, by zatrzymać się, by też
powiedzieć Jezusowi, że jest dla nas ważny. To też schronienie przed upałem i to gratis!
A jeśli ktoś jeszcze na mały wakacyjny piknik weźmie ze sobą Biblię lub usiądzie na ławce
w parku i wysłucha Słowa Bożego (na przykład z pomocą aplikacji „Modlitwa w Drodze”)
- tym lepiej: będziemy bliżej Niego, bliżej Jezusa.
Wakacje to dobry czas, by zainwestować lepiej w relacje - nie tylko te rodzinne, ale i te
przyjacielskie. Robisz grilla? Zaproś dawno niewidzianego kolegę, z którym już dawno
mieliście się „zgadać”. Zadzwoń, kup czekoladki i zajrzyj choć na chwilę, tak często dziś
zapominamy, że najłatwiejszym sposobem na to, by spotkać Boga „twarzą w twarz”, jest
spotkanie z drugim człowiekiem. Ograniczmy media społecznościowe i wyjdźmy do ludzi.
Z ludźmi jest podobnie - kilometry konwersacji na Messengerze i oznaczanie się pod
śmiesznymi memami są niczym w porównaniu ze spojrzeniem w oczy Przyjaciela.
Bóg jest dobry i pragnie zatroszczyć się o nasze potrzeby, również dotyczące regeneracji
sił i wypoczynku, urlopu. Odetchnij zatem i bądź tu i teraz, ciesz się danym Ci wolnym
czasem i nie wyrzucaj sobie, że jesteś bezproduktywny. Zwłaszcza jeśli uda Ci się wcielić
w życie choć jedną w powyższych rad.
Powodzenia - i mnie, i Wam na ostanie wakacyjne dni … ! A gdyby się nic nie udało
zrealizować z tego co możemy i chcemy, to pamiętajcie, że następne wakacje za rok.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Kim są święci patroni Europy ?

Papież Paweł VI pierwszym patronem Europy
ogłosił św. Benedykta z Nursji. 16 lat później, papież
Jan Paweł II ogłosił świętych: Cyryla i Metodego,
Brygidę Szwedzką oraz Katarzynę ze Sieny
współpatronami Europy. Do ich grona w 1999 roku
dołączyła św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta
Stein). Poznajmy świętych patronów Europy
i odkryjmy jak są ważni dla nas i dla wartości
chrześcijańskich i ogólnoludzkich w tych naszych
jakże niekiedy dziwnych czasach.
Święty Benedykt z Nursji.
„Św. Benedykt z Nursji swoim życiem i dziełem
wywarł zasadniczy wpływ na rozwój cywilizacji
i kultury europejskiej.” – mówił o świętym Papież
Benedykt XVI. Od 55 lat to właśnie święty Benedykt z Nursji patronuje jednoczącej
się Europie. Na Monte Cassino św. Benedykt napisał słynną „Regułę”. Nie było
to dzieło oryginalne i nowe, ale jakże bardzo genialnie i w sposób natchniony
podsumowywało i ujmowało dotychczasowe doświadczenia życia zakonnego.
Wyróżnia ją umiar i roztropność. Przez lata sw. Benedykt doskonalił ją i uzupełniał,
aż powstał jeden z najsławniejszych tekstów chrześcijaństwa zachodniego.
(cdn.).

