Intencje mszalne w tygodniu 29.07 - 4.08.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

zm. +Paulina i Józef Patla; Aniela i Karol Marosz

Piątek

18.00

zm. +Jan i Emilia Malinowscy

Sobota

18.00

zm. +Janusz i Małgorzata Szczepanik

Niedziela

8.00

zm. +Jan Longawa - intencja od rodziny Longawów

Niedziela

12.00

za parafian - Odpustowa - Maryjny Odpust

Niedziela

17.00

za strażaków z naszej parafii Wietrzno

Ogłoszenia duszpasterskie - 28.07.2019 r.
1. 17 Niedziela zwykła.
2. Za tydzień w niedziele - 4.08. - w naszej parafii sierpniowy odpust maryjny.
W tym dniu będzie nieco inny porządek Mszy Świętych; 8.00; 12.00 i 17.00. Sumę
odpustową o godzinie 12.00 będzie celebrował O. Tacjan gwardian Ojców
Bernardynów z Dukli. Skorzystajmy owocnie z łaski maryjnego Odpustu.
3. Rozpoczynamy w tym tygodniu również miesiąc sierpień - to miesiąc modlitwy
o trzeźwość Polaków i Polek. Na ołtarzu Ukrzyżowania będzie wystawiona Księga
Trzeźwości - zachęcam by się do niej wpisywać - również w duchu wstawienniczej
modlitwy za uzależnionych.
4. W tygodniu równocześnie pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca sierpnia.
Zachęcam do skorzystania z sakramentu pokoty - spowiedzi pierwszopiątkowej
i odpustowej. Do chorych udam się - z Najświętszym Sakramentem - w piątek od
godziny 8.00. W czwartek adoracja relikwii Papieża Polaka. Nie zapomnijmy...
5. 3550,00. złp. - to ofiary z 3 niedzieli miesiąca lipca. Bóg zapłać ofiarodawcom.
6. 795 ,00 złp. ofiarowano na Miva Polska na rzecz misji i misjonarzy. Bóg zapłać.
7. Dziękuje naszym lektorom za pomalowanie środkiem konserwującym dachu
ołtarza polowego. Dzięki ich pracy łatwiej nam zatroszczyć się o materialne znaki
naszej parafii. Bóg zapłać im za ich wysiłek i poświęcony czas.
8. Zbiorka dla kandydatów, ministrantów i lektorów i dla scholii przed odpustem
w piątek po Mszy Świętej w salce parafialnej.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę przed odpustem - 3.08. - proszę rodziny;
Wyszkowski, Przybyla - Szczepanik, Król, Kozubal, Jakubiec, Sapok. Dziękuję
rodzinom; Wojtowicz, Michalak, Szczepanik za ostatnie sprzątnie kościoła i za
świeże kwiaty do kościoła.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
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Proszę, zatrzymaj się ...
z Liturgii Słowa.
17 Niedziela zwykła.
„Pan odpowiedział: „Nie zniszczę przez wzgląd
na tych dwudziestu”. Na to Abraham:
„O, racz się nie gniewać, Panie, jeśli raz jeszcze
zapytam: gdyby znalazło się tam dziesięciu?”.
Odpowiedział Pan:
„Nie zniszczę przez wzgląd na tych dziesięciu”.
z Księgi Rodzaju (Rdz 18,20-32).
W życiu codziennym obserwujemy czasem
i dostrzegamy wiele ludzkiej przewrotności
i egoizmu. Można by rzec, że to nic nowego,
takie zmagania odkrywamy i w Piśmie Świętym. Weźmy pod uwagę postępowanie
mieszkańców Sodomy i Gomory, miast znanych z modlitwy Abrahama.
Abraham, prosił Pana Boga o miłosierdzie dla tych miast. Wobec przewrotności
ludzkiej nie pozostał bezradny, nie stwierdził, że w takiej sytuacji nic się już nie da
zrobić. Abraham puka modlitwą wstawienniczą do Bożego Serca, bo dobrze zna
Boże Serce. Podobnie dzieje się i dziś w życiu innych ludzi, którzy praktykują
modlitwę wstawienniczą, wymagającą wielkiej odwagi i cierpliwości. Oni modlą
się za innych, szukając w ten sposób dobra. Chodzi o coś więcej niż tylko o ludzką
sprawiedliwość – stawką jest przebaczenie, które przemienia grzesznika, nawraca
i zbawia - taka jest potęga modlitwy o miłosierdzie dla nas samych i całego świata.
Jeśli obiecujemy komuś modlitwę, nie może to się skończyć na dobrych chęciach
i pusto brzmiących słowach. Papież Franciszek zachęca: „Jeśli mówisz, że
pomodlisz się za kogoś, idź tą drogą”…Tak, skorzystajmy z tej łaski modlitwy i my.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż mieć…

Wdzięczność - zapomniany
dar.
Cześć 2.

Dobra zmiana perspektywy i spojrzenia na
życie codzienne przez dar wdzięczności
sprzyja zmianie dotychczasowych nawyków
– mniej narzekania, a więcej dziękowania za
to, kim jestem, co mam, co dostaję od Boga,
od innych ludzi, a czasami też za to, jakim są
dla mnie wyzwaniem - tak, gdyż wdzięczność
jest podstawową droga wiary i miłości, jest
źródłem refleksji i zrozumienia, i może stać
się moją postawą, jeśli uznam jej wartość
i będę ją systematycznie praktykować;
„na co dzień to właśnie wdzięczność czyni nas
szczęśliwymi, nie odwrotnie”...
Wystarczy chwila, aby przekonać się, że nie
jestem samowystarczalny, nikt z nas nie jest. (!) Takie myślenie „Zosi Samosi” jest
iluzją, prowadzi donikąd. A przecież człowiek chce być szczęśliwy. Wdzięczność
uczy, że jestem szczodrze obdarowany. Mimo iż świat nie jest idealny, i ja też taki
nie jestem, jeżeli tylko umiem zobaczyć, jak bardzo jestem obdarowany dobrem,
zmienia się moja perspektywa. Dostrzegam, że to nie szczęście czyni mnie
wdzięcznym, ale wdzięczność sprawia, że czuję się szczęśliwy. Czynię dobro,
rozdaję je i widzę w tym sens mojego życia. Jestem uważny na siebie, na innych.
Bardziej jestem. Świadomie podejmuję decyzje. Bez pretensji do wszystkich
i o wszystko. Bardziej chcę niż muszę... Niczego nie zawłaszczam. Nie muszę
pędzić bez czucia, czy działać „na szybko”, bez opamiętania czasem wybuchając
w sposób niekontrolowany, jeśli tylko zwiększy się temperatura życia.
„Wdzięczność to odnajdywanie Boga we wszystkim” (św. Ignacy Loyola).
Praktykowanie wdzięczności na co dzień może być trudne. Sprawę komplikują
nawyki narzekania, biadolenia i ogólnego niezadowolenia z tego, co jest.
Dlatego tym bardziej potrzeba dziś działań wzmacniających w nas wdzięczność.
Zachętą niech będzie mała odwaga wiary, jak może zmienić się moje życie.
Parafrazując konkluzję mogę powiedzieć; „Umiem inaczej , potrafię inaczej”...
Jak zacząć? Zwyczajnie, dziękuję za to, co otrzymuję. Tylko tyle i aż tyle. Za kogo,
czy za co dziękować? Za wszystko i wszystkich. Dziękować za życie, za rodzinę,
za małżeństwo, za żonę, za męża, za dzieci, za rodziców, za przyjaciół, za dom
i dach nad głową, za spotkanie na przystanku, za słońce i za jego brak (gdy jest
susza), za komplement, za seans filmowy w kinie, za piosenkę, którą właśnie
słyszę w radio i bardzo ją lubię, za dobrą kawę w kawiarni i za to, że sprzed nosa
odjechał mi autobus i mogę przespacerować się do domu.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak podejmować decyzje.
Cz. 7.

Wspinający się w wielkiej ścianie górskiej alpinista ma do wyboru całą gamę haków
i kostek, które po zamocowaniu w skale mogą posłużyć jako punkt asekuracyjny.
Sztuka wspinaczki polega na tym właśnie, by mając przed sobą taką konkretną
szczelinę, z bogatego zestawu możliwości wybrać taki sprzęt i szczelinę, który
najlepiej będzie pasował i zapewni najskuteczniejsze zabezpieczenie.
Podobnie jest ze wspomagającym naturalne ludzkie zdolności Darem Rady. Bo dar
rady jest – według definicji ks. Jerzego Szymika – „kunsztem orientacji w moralnej
złożoności życia. Pozwala radować się życiem, jego prostą, codzienną osnową.
Pozwala się nie gubić, niweluje niepokój rodzący wątpliwości, z powodu których
człowiek odwleka podjęcie *moralnych decyzji*.
Dar Rady przynosi duchowy pokój, uzdalnia do entuzjazmu i do działania. Tak, Dar
Rady jest źródłem pasji życia. A papież Franciszek wyjaśnia, że „przez dar rady Bóg,
poprzez swego Ducha Świętego, oświeca nasze serce, abyśmy wybrali właściwy
sposób mówienia i zachowania oraz drogę, którą należy pójść”. I dodaje:
„Duch Święty poprzez dar rady czyni nasze sumienie zdolnym do dokonania
konkretnego wyboru w łączności z Bogiem, zgodnie z logiką Jezusa i Jego Ewangelii”.
Decydujmy i wybierajmy w oparciu o modlitwę do Ducha Świętego, żyjmy wiarą
i miłością, stosujmy błogosławieństwo, ta droga wiary trwa i jest wpisana w naszą
codzienność.

