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. niedziela zwykła. Dziś maryjny Odpust parafialny. Dziękuje ks. profesorowi
Stanisławowi za wygłoszone Słowo Boże, współkoncelebransom za modlitwę
i Wam parafianom i gościom za przybycie do Matki Bożej Królowej Aniołów do
Wietrzna. Niech Boże łaski staną się naszym udziałem na kolejne dni sierpnia.
. Pamiętajmy, że miesiąc sierpień to miesiąc abstynencji i trzeźwości. Nasza
dobrowolna abstynencja za innych ofiarowana niech o tym znaku przypomina.
Na ołtarzu Ukrzyżowania znajduje się Księga Trzeźwości. Ofiarujmy ten dar serca
dobrowolnej rezygnacji - z siebie - dla innych.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Na wakacjach, na urlopach nie zapomnijmy o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy Świętej. Przypominam, że zaniedbanie bez ważnej przyczyny niedzielnej
Mszy Świętej jest grzechem. Odkrywajmy wartość Eucharystii, jej dar, i cud.
. Pierwsza niedziela miesiąca sierpnia - tacą mszalną wspieramy Seminarium
Duchowne w Przemyślu. Modlimy się o nowe powołania do Służby Bożej.
. Trwają starania i prace przy nowym nagłośnieniu Kościoła i ołtarza polowego.
Ufam, że do sierpnia nowe nagłośnienie stanie się naszym udziałem. W tym
tygodniu odbyła się komisja przy Ołtarzu głównym u P. Konserwatora, jak nam
wiadomo prace przy wielkim ołtarzu będą przesunięte na
rok.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Huta, Fornal, Mazur,
Nawrocki; bardzo dziękuję rodzinom Kijowski, Kozubal, Bogacz - Czapka, Bar,
Krasnodębski - Raczkowski; za kwiaty i za ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii.

Z darem
ewangelicznego
słowa.
Maryjny Odpust
Królowej Aniołów.
niedziela zwykła
„Lecz Jezus im odpowiedział:
„Nie potrzebują odchodzić; w dajcie im jeść”.
Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb”.
On rzekł: „Przynieście mi je tutaj”.
z Ewangelii według św. Mateusza Mt , —
Cuda, które czynił Jezus w Ewangelii nie przekonały o Jego boskości faryzeuszy
i uczonych w Piśmie, żądali, by dał im jeszcze jakiś znak. Tymczasem tylko wiara
lub trudna sytuacja człowieka mogą sprawić, że Jezus objawi swą cudotwórczą
moc, a nie wystawianie Go na próbę. Jezus i dziś czyni cuda w Kościele i w świecie.
Cuda są owocem Jego Miłości. Tylko musimy uwierzyć, zawierzyć i dać się Jemu
poprowadzić. Cud może pomóc ugruntować lub rozbudzić wiarę, jednak Jezus
zwraca uwagę, że ważniejszym od cudu jest słuchanie Słowa Bożego. Przemiana
serca, rozkochanie się w Słowie Boga prowadzi do wiary, nawet w to, co dla
człowieka jest niemożliwe. Dopiero prawdziwa wiara może wypraszać cuda dla
innych ludzi. Z taką wiarą przyjmy również maryjny sierpniowy odpust, po to aby
zaowocowała w nas Boża łaska. Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego, a jeśli
uwierzymy i zawierzymy Jego łasce natura przyciemniona słabościami rozjaśni się
Bożym Światłem. Światło Bożej Miłości, modlitwy, zaowocuje mądrością,
sprawi, że i my sami wymodlimy dla siebie cud. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Maryjny Odpust parafialny.
...
Ks. Profesor Stanisław Nabywaniec

Odpust Maryjny to odkrywanie daru Matki Bożej w drodze wiary chrześcijańskiej.
Jest wiele dróg i ścieżek wędrowania ku Maryi. A wędrówka rodzi pragnienie
naśladowania Jej życia. Z wielu modlitw maryjnych chciałbym dziś zatrzymać się
nad Litanią. Litania jest czułym przemawianiem do Serca Matki, pozdrawianiem
Jej wieloma imionami, jest takim małym zwiastowaniem. To odkrycie jest bardzo
ważne. Litanie są dziś nieco niedocenianą formą modlitwy. Tymczasem modlitwa
nimi wymaga głębokiego skupienia i zaangażowania woli. Tak - by nie przerodziła
się ona w odklepywanie kolejnych fraz. Litania opisująca Matkę Najświętszą jest
niczym zbiór drogowskazów pozwalających nam wejść głębiej w tajemnice Jej
życia, poznać Ją samą i zrozumieć jak wielką miłością nas darzy. Za mogącymi
wyglądać nieco abstrakcyjnie bądź poetycko określeniami kryje się konkretna i
głęboka treść. Każda epoka historyczna ma swoje formy rozwoju. Ogromne
znaczenie ma rozwój cywilizacji, technologii, nawet w zakresie słowa pisanego
zmiany na przestrzeni czasu są widoczne. Ale Litania to bardzo stary religijny
gatunek literacki. Przemodlenie litanii jest jakby odsłanianiem kolejnych zasłon,
wspinaniem się na wzgórze by spojrzeć na piękną panoramę, podejściem do
Matki by spojrzeć głęboko w Jej oczy. Pierwsze litanijne wezwanie Święta Maryjo
jest równocześnie nagłówkiem całości, gdyż cała litania ma za przedmiot Maryję.
Cóż mówi słowo Maryja ? Święci czerpali z imienia Maryi siłę i pociechę. Z ust św.
Franciszka z Asyżu słyszymy zapewnienie: „Gdy wymawiam Zdrowaś Maryjo,
wtedy uśmiecha się niebo, radują się aniołowie, ziemia się weseli i drżą szatani”.
Św. Bernard: „O niepojęta, o najświętsza, godna umiłowania Dziewico, Imię
Twoje zawiera tyle słodyczy, że niepodobna, gdy się je wymawia, nie zapłonąć
miłością ku tobie i Bogu, który Ci je nadał.” Zaś bł. Henryk Suzo powiedział:
„O słodkie imię Maryja! Czym ty sama będziesz, gdy już imię twoje tak jest godne
umiłowania i tyle zawiera słodyczy!” Cudowna siła imienia Maryi ukazała się
szczególnie w
roku. Z hasłem „Maryja!” wyruszył wówczas król Jan III
Sobieski przeciw półksiężycowi, który już stał u bram Wiednia. I powalił go na
ziemię, mimo olbrzymiej przewagi wroga. Chrześcijańska Europa była ocalona!
Niech wargi nasze zawsze z najwyższą czcią i miłością szepczą to imię. Zwłaszcza
w pokusach, w chwilach ciężkich i w walkach. Wzywajmy imienia Maryi w chwili
ostatniej, rozstrzygającej, by wtedy ustami i sercem błagać: „Święta Maryjo,
Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci!” cdn.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak słuchać aby zrozumieć ?
We współczesnym świecie tracimy niekiedy zdolność do prawdziwego, dobrego
usłyszenia drugiej osoby, jak i do prowadzenia rozmów, które zamiast zbliżać,
jeszcze bardziej dzielą? Dlaczego tak jest - bo nie słuchamy. Ludzie rozmawiają ze
sobą, ale nie słuchają!. Ludzie powtarzają, często mówią: „szczera rozmowa potrafi
zdziałać cuda”, „po prostu rozmawiajcie”, ale jest też i druga szkoła: „jeżeli tak się
dzieje miedzy wami, to na pewno nie jest to prawdziwa miłość, wpadliście w rutynę”,
„nie ten/ta to inny/inna”, „znudziliście się sobą”, „w normalnych związkach to się nie
zdarza” itp. . Takie rady ludzi w najbliższym otoczeniu to prawie, że codzienność.
Między innymi dlatego dziś coraz częściej zostajemy z tymi problemem sami...
W takim razie co zrobić aby mogło być lepiej ? . Pierwsze; Nie my i nie nasze
„ego” jest zawsze najważniejsze. . Po drugie - słuchać i usłyszeć oznacza także
pokochać bez stawiania warunków - bezinteresownie. A po trzecie - miłość to
również zdolność do poświęceń i ofiar. Nie mam tu wcale na myśli porzucania
swoich marzeń, pragnień, skala jest znacznie mniejsza i mniej skomplikowana, a
zaczyna się już od tego, czy nawet wbrew naszemu samopoczuciu i oporach,
zdobędziemy się na miłe słowo o poranku, byle tylko najbliższa nam osoba miała
powód do uśmiechu. Czasami tak niewiele potrzeba, by uniknąć nowej wojny
światowej. Ten uśmiech to otwarte serce patrzące z Miłością to również dar
z siebie dla innych. cdn.

