Intencje mszalne w tygodniu 5.08 - 11.08.2019 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Andrzej Szwast

Wtorek

18.00

zm. +Antonina, Anna, Jan, Kazimierz Kołacz

Środa

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - od firmy Delta

Czwartek

18.00

zm. +Weronika Czapka

Piątek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od kolegów ze szkoły

Sobota

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od Krystyny i Andrzeja Raś

Niedziela

8.00

zm. +Paulina i Ludwik Pietruszka, Franciszek Czelny

Niedziela

10.30

zm. +Stanisława Kozubal

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 4.08.2019 r.
1. Dziś 18 niedziela zwykła.
2. Dziś równocześnie szczególny dzień naszego maryjnego parafialnego odpustu
Matki Bożej Królowej Aniołów. Dziękujemy Panu Bogu i ludziom za ten dar
odpustowej Liturgii i z łaskę Odpustu czyli darowania nam naszych win i kar.
Odpust, to dzieło Boga w Kościele. Ojcu Tacjanowi i wspołcelebransom dziękuje
za przewodniczenie naszej modlitwie liturgicznej przy Maryi Królowej Aniołów,
a Wam parafianom i gościom za Waszą obecność.
3. Pamiętajmy, że trwający aktualnie miesiąc sierpień to miesiąc naszych zmagań
z narodowymi wadami i zniewoleniami. Zachęcam parafian do wpisywania się
do *Złotej Księgi * wyłożonej na ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa. Pamiętajmy
o modlitwie wstawienniczej, która się w niej skrywa.
4. We wtorek - 6.08. - święto Przemienienia Pańskiego. W swojej modlitwie
polecamy Bogu Prezydenta Polski, który w tym właśnie sierpniowym dniu objął
swoje prezydentowanie i służbę w naszej Ojczyźnie.
5. W piątek - 9.08. - wspomnienie św. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein,
nawróconej Żyrówki, patronki Europy, która przeszła długą drogę wiary od
Judaizmu do chrześcijaństwa zakończaną męczeństwem w Oświęcimiu.
6. Nie zapomnijmy na wakacjach i urlopach o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy Świętej. Nie zapomnijmy ...
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę 10.08. proszę rodziny; Strzelczyk -Szczurek,
Guzik, Wiatr. Dziękuję rodzinom; Wyszkowski, Świstak, Sapok, Jakubiec, Kozubal,
Król, Przybyla - Szczepanik, za ostatnie odpustowe sprzątnie kościoła i za kwiaty
do kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Zmarła śp. +Grażyna Nowak. Wieczny odpoczynek ...

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 31 / 4. 08. 2019 r. ( Rok V ).
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Proszę, zatrzymaj się ...
z Liturgii Słowa.
18 Niedziela zwykła.
Maryjny Odpust
Sierpniowy.
Refren: Słysząc głos Pana,
serc nie zatwardzajcie.
„Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki
naszego zbawienia, stańmy przed
Obliczem Jego z uwielbieniem, radośnie śpiewajmy Mu pieśni”...
z Księgi Psalmów ( Ps 95,1-2,6-9)
Koleje losu różnych ludzi, a i czasem i nas samych są niekiedy tak bardzo różne.
Autobiografia potrafi być czasami bardzo zaskakująca. Nasze spotkania z Bogiem,
życie w przyjaźni z Nim, nie przebiega według jednego, sprawdzonego schematu,
takiego samego dla wszystkich. Ważne jest jednak w tym znaku spotkań wyznanie
wiary z tego równocześnie powodu, że możemy je złożyć tylko my sami.
Bóg nie odwraca od nas nigdy swojego wzroku. Bóg nas kocha. Cierpienie nasze
i radości nasze nie są mu obojętne. Bóg przychodzi, by uwalniać, by wyprowadzać
ze śmierci do życia, by obdarowywać ponad miarę; „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” - mówi Jezus w swojej
Ewangelii; nie jesteście sami. Nie musicie walczyć o wszystko sami. Chcę wam dać
moją siłę. Tylko wybierzcie Drogę, którą wam wskazuję, i którą idę Ja. Nie jest
tak łatwo, ale podejmijcie ten wysiłek; Ja jestem z wami, z moją i waszą Matką.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż mieć…
Wdzięczność - zapomniany dar.
Cz. 3.

Na początku w drodze uczenia się
dziękczynienia i wdzięczności dobrze jest
rano lub wieczorem zatrzymać się na
chwilę i znaleźć jedną rzecz, za którą
mogę i chcę podziękować.
W praktykowaniu wdzięczności nie
chodzi o ilość, choć z czasem zalewa nas
wodospad wdzięczności. Ważna jest
prawda, szczerość, otwartość, uważność,
a przede wszystkim nasza wolna wola.
Zapewnie na początku łatwiej będzie
pomyśleć, niż wyrazić wdzięczność.
Ale jest to normalne...
To praktyka, tak to właśnie praktyka
i powtarzanie praktyki czyni nas mistrzem! Miłe słowo, uśmiech, pomoc, prezent
i odwaga obdarowania i co tam jeszcze nam „w duszy gra”...
I drugie pytanie, jakże ważne i bezcenne; Komu mamy dziś dziękować ?
Dziękować należy zawsze Bogu, innym ludziom, naszym bliskim, przyjaciołom,
znajomym, ale także tym zupełnie nieznanym ludziom i wreszcie również sobie.
W praktykowaniu cnoty wdzięczności nie chodzi o wielkie sprawy, choć i takie są
naszym udziałem. Ważne są małe rzeczy, bo one tworzą naszą codzienność.
Nawet jeśli coś nie wyszło, to dzięki wdzięczności mogę spojrzeć na zaistniałą
sytuację nie jak na grób mojej sprawczości, ale szansę dla mojej kreatywności.
Chcę zobaczyć, gdzie jestem, poczuć moje tu i teraz, aby podziękować Bogu za
świetną robotę, za Jego Miłość, za Jego obecność, bliskość i wyrozumiałość dla
mnie. Fantastycznie jest zobaczyć i poczuć, jak bardzo moje życie jest ważne,
jak moja bezinteresowna i służebna praca służy innym i jest dobra dla innych.
Praktykując wdzięczność, zmieniam ten świat na lepsze, zaczynając od siebie.
Czym zatem jest dla mnie wdzięczność? Moją świadomą odpowiedzią na bycie
obdarowanym. Dlatego każdego dnia, każdy z nas może rzeczywiście uczyć się
wdzięczności w trzech jakże ważnych i podstawowych śladach - krokach:
1. Szukam dobra w moim życiu i w moim dniu obok siebie i w innych.
2. Zapisuję w dzienniczku, pamiętniku, kronice, za co jestem Bogu i ludziom
wdzięczny. Muszę sam wiedzieć, co ma dla mnie wartość i dlaczego tak jest.
3. Wyrażam moją wdzięczność sobie i innym, pamiętając, że wdzięczność jest
darem, a nie wyrównywaniem rachunków na zasadzie wzajemności czyli na
owym („coś za coś”; „jak ty mnie, tak ja tobie” itd.).
Wdzięczność jest bezinteresownym dawaniem serca, a życie z wdzięcznością jest
wyzwaniem, jest darem i zadaniem. Tak praktykować wdzięczność można
zawsze. Możesz i Ty zatem zacząć od zaraz , jeśli chcesz , jeśli chcesz,
jeśli chcesz ...

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Maryja nasza Królowa Aniołów.

Cześć Maryi oddawana w Kościele jest osadzona w Biblii. Pierwsze słowa maryjnej
modlitwy „Zdrowaś Maryjo” to powtórzenie zapisanego w Ewangelii według św.
Łukasza pozdrowienia, jakie wypowiedział Anioł Gabriel w chwili Zwiastowania.
„Pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”- mówi niebieski
posłaniec (Łk 1,28). To samo mówi Elżbieta, gdy Maryja odwiedza ją w Ain Karim:
„Błogosławiona jesteś między niewiastami”, i „błogosławiony jest owoc Twojego
łona” (Łk 1,42). To wszystko jest w modlitwie, która stanowi podstawę Różańca.
W Piśmie Świetym są też osadzone wszystkie tajemnice Różańca, które rozważa
modlący się. Wśród nich jest tajemnica piąta radosna; Znalezienie Jezusa. Opisuje
ona sytuację zagubienia dziecka przez rodziców, mówi o niepokoju, zaskoczeniu,
o przeżywanych przez Maryję trudnościach w zrozumieniu sensu zdarzenia. Stary
Testament mówi o Maryi, w miejscu tak bardzo kluczowym - w Księdze Rodzaju Protoewangelia w Księdze Rodzaju to dar dla pierwszych rodziców po grzechu
(Rdz 3,15) ukazuje w kontekście *Niewiasty*. Nieprzypadkowo też w Nowym
Testamencie pojawia się takie sformułowanie - zarówno w Kanie Galilejskiej, jak
i pod krzyżem, gdzie Jezus nie mówi do Maryi „Matko”, ale „Niewiasto”.
Testament z krzyża, nie mógł dotyczyć spraw nieistotnych, Jezus chciał, żebyśmy
Maryję uczynili swoją Matką, i ta Jego wola została wyraźnie zapisana w Piśmie
Świetym. W tekście Janowym po grecku znajdujemy bardzo ciekawe słowa,
tłumaczymy je: „uczeń wziął Ją do siebie”, „przyjął Ją do swojej własności”. Znaczy
to, że Maryja stała się integralną częścią jego życia. Maryja staje się światem i
moich
wartości, wyborów, punktem odniesienia. Maryja staje się częścią
mojej
rzeczywistości. Jest więc dość powodów, żeby powierzyć
także swoją sytuację właśnie Maryi Królowej. Ona jest naszą Matką, tajemnicą i
darem rzeczywistości chrześcijan. Tak, Darem i Tajemnicą. Weźmijmy Ją do

