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. Niedziela zwykła. Na wakacjach pamiętajmy o codziennej modlitwie i także
o niedzielnej Mszy Świętej. Odkrywajmy Eucharystię - Msze Świętą nie jako tylko
smutny obowiązek, ale jako przywilej życia i dar Jezusa Chrystusa.
. Miesiąc sierpień w Kościele jest miejscem trzeźwości. Zachęcam do abstynencji.
Na ołtarzu Ukrzyżowania będzie wystawiona Księga Abstynencji. Niech nie
zabraknie tam w tej „Złotej Księdze” naszych wpisów i modlitwy.
. Za tydzień w naszej parafii odpust maryjny - odpust sierpniowy - Mati Bożej
Królowej Aniołów. Uroczystej koncelebrze i sumie przy Ołtarzu polowym - jak
aura pozwoli - przewodniczył będzie ks. Stanisław Babiarz proboszcz z Bobrki.
W tym dniu wyjątkowo tylko dwie Msze Święte o . i
. .
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Zbiorka scholii przed odpustem w piątek po Mszy Świętej. Zapraszam.
. Zbiorka ministrantów przed odpustem w czwartek po Mszy Świętej.
. Pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota. Nabożeństwa w te dni po Mszy
Świętej. W czwartek nabożeństwo ku czci Papieża Polaka z ucałowaniem relikwii
świętych. Przypominam o sakramencie spowiedzi. Wyjazd do chorych w piątek
od godziny . . W sobotę czcimy Serce Niepokalanej Maryi Matki.
. Trwają jeszcze prace przy ogrzewaniu kościoła i przy ławkach w kościele, ufam
również że wszystko uda się w tym tygodniu dobrze zakończyć.
. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę . . - przed odpustem
proszę rodziny; Olbrycht, Sosiński, Wierdak, Zygmunt. Bardzo dziękuję rodzinom;
Rajchel i Frankowicz za ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
. Bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym w prace przy parafii i przy kościele
i plebani w tym minionym tygodniu. Bóg zapłać za Wasz trud, czas i wysiłek za
zaangażowanie i zrozumienie.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

/

.

.

r. Rok IV .

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
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Z darem ewangelicznego
słowa.
Niedziela Zwykła.
„Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść
i porwać Go, aby Go obwołać królem,
sam usunął się znów na górę”.
z Ewangelii według sw. Jana ,1 -1
Wakacje: słodka sielanka, błogi odpoczynek,
nieróbstwo, lenistwo, nuda … Tak wychodzi
całkiem długa lista przeróżnych możliwości,
które podpowiada nam świat, w którym my
żyjemy. A gdzie coś dla ducha? Wiele może
i sami słyszymy, że od Boga nie ma wakacji,
jest nam Pan Bóg potrzebny w czasie wakacji
jak świeże powietrze…Tylko gdzie zaczerpnąć tego powietrza, skoro wokół tyle
zanieczyszczeń. Warto na wakacjach siąść u stóp Jezusa, który naucza jak Dobry
Pasterz. Warto. Jezus widzi zmęczonych, zniechęconych, zrozpaczonych i całą
gamę jeszcze innych dolegliwości: fizycznych, psychicznych, duchowych, czy też
moralnych i etycznych. A widząc krzepi nas słowem życia przypominając, że w tej
trosce o ciało nie możemy zapominać o duszy ! . W bliskości Jezusa, w komunii
z Nim, w adoracji przed Nim słuchamy słowa Bożego i karmimy się Jego Ciałem
jeśli chcemy… Oprócz pracy, troski o dom, rodzinę, dzieci, wypoczynek dla ciała,
warto też dać wytchnienie swojej duszy, naładować duchowe akumulatory, łącząc
potrzebny podziw dla piękna stworzonego świata z adoracją Boga, który karmi
swój lud „chlebem życia i kielichem zbawienia”. By stawać się pięknym Jego
pięknem, warto Jemu się powierzyć i przy Nim owocnie trwać i wzrastać.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Odpoczynek. Cześć. .

Na samym początku Pisma Świętego czytamy, że gdy
Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło, nad którym
pracował, odpoczął dnia siódmego po całym trudzie,
jaki podjął Rdz , . Oczywiście autor Księgi Rodzaju
nie pisał reportażu czy też sprawozdania z siedmiu dni
stwarzania. Bogu, Duchowi czystemu odpoczynek nie
jest potrzebny. W Księdze Izajasza czytamy: „On się
nie męczy ani nie nuży” Iz , . O odpoczynku Boga
napisano ze względu na człowieka, który potrzebuje odpoczynku. Bóg dał więc
przykład człowiekowi, kiedy i jak należy odpoczywać. Odpoczynek jest bowiem
przewidziany przez Boga jako coś dobrego dla ludzi. Sam Bóg odpoczywał i też
polecił nam, abyśmy Go naśladowali zarówno w pracy, jak i w odpoczywaniu :
„Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał swą pracę, lecz w siódmym dniu jest
szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy”... Pwt , . - .
Przykazanie to jest podwójne, zawiera dwa polecenia: nakazuje odpoczynek
w szabat i pracę przez sześć dni w tygodniu. To Bóg nakazał człowiekowi pracę
i nakazał odpoczynek. Tym, co odróżniało Izraelitów od innych ludów i narodów,
w świecie było właśnie świętowanie szabatu, ostatniego dnia tygodnia, który
następował po sześciu dniach pracy. Zaś wzmianka o Panu Bogu, który odpoczął
siódmego dnia Rdz , , leży u podstaw ustanowienia dnia szabatu jako dnia
odpoczynku Kpł , , roku szabatowego Kpł , - jako roku wytchnienia dla
ziemi uprawnej i również roku jubileuszowego jako czasu społecznej restytucji
dóbr i własności Kpł , - . To dość dziwne, ale ludzie potrafią zrobić nawet
z odpoczynku udrękę. Wyznawcy Judaizmu – zwłaszcza ci bardziej ortodoksyjni –
do dziś traktują przykazanie nie pracowania w szabat bardzo kategorycznie.
Pobożni Żydzi od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę nie robią
nic, co choćby przypomina pracę. Godziwy odpoczynek nie jest udręką, ale
czynnością, która przywraca człowiekowi siły, odnawia możliwość tworzenia
i kreatywności. W Biblii jest bardzo wiele fragmentów, w których bezpośrednio
mowa jest o ludzkim wypoczynku, choćby w Psalmach, gdzie czytamy: „Pan jest
moim Pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć” Ps , - . Oprócz szabatu Biblia
uznaje potrzebę codziennego odpoczynku dla zwierząt Ez , , a także dla
ludzi Sm , . W przypadku człowieka szczególnie pożądany jest spokój duszy
Ps , . Synonimem odpoczynku jest bowiem właśnie spokój i zadowolenie,
zarówno jeśli chodzi o spokój ziemi Iz , , jak i ludzi Hi , , czy społeczności
Jr , . Kościół ukazuje ta ideę odpocznienia przez niedziele.
cdn.

Prymicje ks. Z. Longawy

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Małe Dzieci w kościele.

Czasami w parafiach pojawiają się kaplice dla matek z dziećmi, gdzie rodziny
mogą uczestniczyć we Mszy Świętej , nie przeszkadzając innym. O ile jest to po
prostu miejsce wyciszone, ale z pełną widocznością na ołtarz, należy uznać to
za dobry pomysł. Natomiast jest to posunięcie katastrofalne w skutkach, o ile
miejsce to staje się placem zabaw, gdzie dzieci mogą robić, co tylko im się
podoba. Mają tam nawet szafy wypełnione zabawkami tak, takie miejsca
niestety istnieją w naszych kościołach, widziałem je na własne oczy . Starszym
dzieciom, kilkuletnim, nie należy pozwalać na jedzenie w kościele. Zgoda na to,
żeby zjeść jakiegoś chipsa, batonika czy chrupkę kukurydzianą, uczy tego, że
kościół jest miejscem zupełnie zwyczajnym a jak inaczej nauczyć dzieci
postrzegania sfery sacrum, jak właśnie przez pokazywanie, że jest to miejsce
niezwyczajne czy nadzwyczajne , nie mówiąc już o tym, że bardzo utrudnia
wychowywanie religijne dzieci innym rodzicom, którzy cierpliwie tłumaczą
swoim pociechom, że w kościele się nie je. „Jak się nie je - dopytują dzieciaki,
wskazując palcem na kolegę - jeśli inni mogą jeść?” W procesie wychowania jest
miejsce na naukę dziecka wstrzemięźliwości, wyrzeczenia i rezygnacji
z czegoś. Jest to bardzo ważne w wychowaniu dzieci i młodzieży… cdn.

