Intencje mszalne w tygodniu .
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Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

zm. +Janina Czaja– intencja od wnika Bartosza

Wtorek

.

zm. +Janina Czaja - intencja od rodziny Wierdaków

Środa

.

zm. +Janina Czaja – od uczestników pogrzebu

Czwartek

.

zm. +Janina Czaja – od uczestników pogrzebu

Piątek

.

zm. +Janina Czaja – od uczestników pogrzebu

Sobota

.

zm. + Janina Czaja – intencja od rodziny Sidorów

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

zm. + Stanisława , Henryk, Paweł Mackoś

Niedziela

.

zm. + Janina Czaja - intencja od syna Lucjana z żoną

Ogłoszenia duszpasterskie - .

.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

/ .

.

r. Rok IV .

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8

r.

. Dziś Niedziela zwykła. Dziś w naszej parafii Wietrzno dzień Odpustu. Czcimy
Maryje Królową Aniołów. Bardzo dziękuje za pomoc w przygotowaniu odpustu
wszystkim zaangażowanym i aktywnym parafianom; Panu kościelnemu, służbie
liturgicznej, lektorom, scholii, Akcji Katolickiej, dziękuje kapłanom z dekanatu
dukielskiego za modlitwę i pobyt w Wietrznie i za posługę sakramentalną.
. Dziś zmiana tajemnic różańcowych po sumie i procesji odpustowej.
. W tygodniu - Msze Święte o godzinie . .
. Jutro - . . - Święto Przemienienia Pańskiego, a we czwartek wspomnienie
św. Edyty Stein patronki Europy.
. Taca mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby Seminarium
Duchownego w Przemyślu i archidiecezji przemyskiej.
. Już jest gotowe, założone, centralne ogrzewanie do naszego kościoła.
Pierwsza próba ogrzewania odbędzie w tym tygodniu.
. Akcję Katolicką zapraszam na swoje spotkanie formacyjne we wtorek po Mszy
Świętej na plebani. Zapraszam również innych chętnych do drogi modlitwy oraz
formowania sumień w ramach Akcji Katolickiej.
. Za Ojczyznę modlimy się nowennową modlitwą sierpnia .
. Bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym za prace, wysiłek, czas, trud itp.
przy malowaniu plebani, przy kościele i przy lasku „Gaik Zacisze” .
. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę . . - proszę rodziny;
Godek, Godek, bardzo dziękuję rodzinom; Zygmunt, Sosiński, Olbrycht, Wierdak
za ostatnie odpustowe sprzątnie kościoła i za kwiaty do Kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
Zachęcam do prenumeraty tygodnika „Niedziela”.
. Pamiętajmy, że sierpień to miesiąc trzeźwości.

Z darem ewangelicznego
słowa.
Niedziela Zwykła.
Odpust maryjny.
„Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa.
Trzeba porzucić dawnego człowieka, który
ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz,
a odnawiać się duchem w waszym myśleniu
i przyoblec człowieka nowego, stworzonego
na obraz Boga …”
z Listu sw. Pawła Apostoła do Efezjan
Ef 4, 7 – 4
W życiu codziennym doświadczamy istnienia
dobra, w postaci ludzi bezinteresownych, pełnych poświęcenia dla innych. Ale też
i doświadczamy zła od ludzi, którzy dokuczają, obmawiają, utrudniają życie innym.
Często zdarza się, że zapominamy o tym, iż nie ode nas zaczął się świat i na nas się
nie zakończy. Panem świata jest Bóg, a nie różne układy, znajomości, przypadki.
Kiedy tracimy cierpliwość, to problem dotyczy… Miłości. Święty Paweł wskazuje,
jako pierwszą cechę miłości, właśnie cierpliwość. A my? Chcemy już, natychmiast,
bez wysiłku, bez zaangażowania. A Bóg pokazuje coś zupełnie innego, ucząc nas
w ten sposób cierpliwości i wiary w Jego Opatrzność. I w to, że On nie męczy się,
kiedy kolejny raz – pomimo gładko brzmiących obietnic i postanowień, ale mało
realnych do wykonania – prosimy Go o przebaczenie. W krzywym zwierciadle
życia zło niszczy nam świat, a Bóg zawsze jawi się jako ten, który przemawia do
nas stanowczo, ale w „duchu łagodności”. I cierpliwie oczekuje na uzdrowienie
naszych serc i na ożywienie wiary, byśmy sercem gorącym i ofiarnym pomnażali
świętość w oparciu o Jego cud i łaskę.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Odpoczynek Cz.

Brak spokoju z powodu przeciwności
Ps , , cierpienia lub pracy Koh
,
pozbawia człowieka odpoczynku.
Krn , opisuje pokojowe rządy króla
jako czas odpoczynku dla królestwa.
Także wyzwolenie od ucisku wrogów
uważano za odpoczynek Krn , .
Jak wiadomo, król Saul odpoczywał,
słuchając muzyki, jaka wydobywała się
z harfy grającego Dawida.
Obietnicę życia wiecznego Biblia nazywa się odpoczynkiem przygotowanym
przez Boga na wzór odpoczynku obiecanego Izraelitom w czasach Mojżesza
Hbr , - . „Pan powiedział: „Moja obecność pójdzie z tobą i dam ci również
odpocznienie” Wj , - . Odpoczynek, jest rzeczywiście darem Boga Ap , .
Nieraz pracoholicy mówią - wiemy o tym - że odpoczną sobie po śmierci.
Odpoczynek, obiecany i przygotowany przez Boga, spełni się, gdy spotkamy Go
twarzą w twarz w królestwie niebieskim. Można powiedzieć, tak po prostu , że to
będą jakby nasze wakacje.
Ale przecież odpoczynek to niekoniecznie bezczynność. Nawet tu na ziemi,
często odpoczywamy przez rozwijanie zainteresowań czy realizację pasji.
Czy jednak moglibyśmy być szczęśliwi bez twórczej pracy?
Peter Kreeft objaśnia, że Nieba potrzebujemy przede wszystkim po to, żebyśmy
mogli się spełnić, dokończyć, a zadanie to zaczynamy tu – na ziemi.
Nikt nie umiera w formie skończonej. Nigdy nie ma dość czasu, żeby zrobić
wszystko, co moglibyśmy i powinniśmy zrobić, aby być tym wszystkim, czym
moglibyśmy i powinniśmy być.
Pierwsze i fundamentalne przykazanie Boga skierowane do człowieka, wzywa
go, aby czynił sobie Ziemię poddaną, czyli twórczo uczestniczył w Bożym dziele
stwarzania świata. Być może nakaz ten nie straci na aktualności także po
przyszłej Paruzji.
Niebo jest pełne kreacji. Będziemy w nim mieli szansę na pełną realizację swoich
kreatywnych możliwości. Wszystko, co nas ogranicza na ziemi i również utrudnia
realizowanie siebie, w Niebie zostanie usunięte.
Niebo nie będzie tylko oglądaniem Boga i odpoczynkiem rozumianym jako nic
nierobienie. Będzie czymś dokładnie przeciwnym. Bóg jest przecież tryskającym
źródłem życia i działania, a my powołani jesteśmy, by panować i zasiąść wraz
z Panem na Jego tronie oraz aby panować nad wszechświatem por. Ap , ; ,
; Łk , - ; Tm , ;Mt ,
.
Wieczny odpoczynek będzie tak naprawdę wieczną pracą… ale taką, która nie
przynosi zmęczenia, tylko satysfakcję i radość i pokój ducha.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Małe dzieci w kościele. Część .
Nie każdą zachciankę dziecka trzeba od razu zaspokajać. W życiu rezygnujemy nie
tylko ze złych rzeczy, ale czasami trzeba zrezygnować również z czegoś dobrego.
Tutaj zaczyna się pierwsza katecheza dotycząca postu eucharystycznego. Warto
również pamiętać, że pewne rzeczy trzeba ćwiczyć u dziecka nie tylko w kościele,
ale na co dzień, ponieważ będzie mu to po prostu potrzebne w życiu. Bardzo
wcześnie trzeba zacząć u dzieci ćwiczyć ich koncentrację, zdolność skupienia się
na jednej czynności przez dłuższą chwilę nawet jeśli na bardzo wczesnym etapie
dotyczy do tylko samej zabawy, chodzi o to, żeby dziecko uczyło się bawić jedną
zabawką, a nie zmieniać ją na inną na przykład co trzydzieści sekund .
Ta zdolność będzie potem dziecku niezwykle potrzebna w szkole, gdzie będzie
musiało wytrwać w koncentracji całą lekcję, a więc czas niewiele krótszy niż
przeciętna długość odprawianej Mszy Świętej. Oczywiście małemu dziecku bardzo
trudno wytrwać w skupieniu przez całą Mszę Świętą, ale warto je mobilizować,
zachęcać do tego, aby teraz - w czasie Ewangelii - albo w czasie przeistoczenia,
szczególnie spróbowało posłuchać słów księdza, popatrzeć na ołtarz, na Hostię
czy kielich, które ksiądz unosi do góry itp. .

