Intencje mszalne w tygodniu 9.09 - 15.09.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - intencja od córki Bożeny z rodziną

Środa

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - intencja od męża

Piątek

18.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. +Katarzyna i Gabriel Dobrowolscy , Jan Biłyj

Niedziela

8.00

zm. +Ferdynand Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

10.30

zm. +Kazimiera Uliasz - intencja od koleżanek

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 8.09.2019 r.
1. Dziś 23 Niedziela zwykła.
Dziś na Mszy Świętej o godzinie 15.30 spotkanie formacyjne - przed Uroczystością
Pierwszej Komunii Świętej - dla dzieci klasy trzeciej Szkoły Podstawowej i dla ich
rodziców - po Mszy Świętej - w salce parafialnej.
2. Dziś również w dniu - 8.09. - Święto Narodzenia NMP - Matki Bożej Siewnej - to
dzień modlitw za siew i również dzień błogosławieństwa ziarna przygotowanego
do siewu dla nowych plonów.
3. We wtorek - 10.09. - formacyjne spotkanie Akcji Katolickiej po Mszy Świętej.
Zapraszam do modlitwy i drogi formowania sumień jeszcze innych parafian.
4. W tygodniu - 13.09. - w tym dniu zapraszam na Modlitwę Różańcową - za naszą
parafię ale i również za Rekolekcje Ewangelizacyjne w Wietrznie.
5. W sobotę - 14.09. -Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, z inicjatywy naszego
Ks. Arcybiskupa - w całej Archidiecezji Przemyskiej - trwa modlitwa przy krzyżu.
W tym dniu równocześnie klasa ósma złoży swoje deklaracje do sakramentu
Bierzmowania na Mszy Świętej. Zapraszam również rodziców klasy ósmej na to
modlitewne spotkanie i na modlitwę przy Krzyżu Misyjnym.
6. Za tydzień w Gazetce Parafialnej będzie program Rekolekcji Ewangelizacyjnych,
zapoznajmy się z nim i powoli przygotowujmy serca do tego wydarzenia wiary.
7. Radę Duszpasterską zapraszam - 15 .09 - po sumie - za tydzień - na plebanię na
jesienne spotkanie Rady Duszpasterskiej w zatroskaniu o naszą parafie.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 14.09. proszę rodziny; Solińska, Pietruszka,
Jastrzębski. Dziękuję rodzinom; Leń, Szopa za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg
zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

23 Niedziela zwykła
z Liturgii Słowa
„Najdroższy: Jako stary Paweł, a teraz jeszcze
więzień Chrystusa Jezusa, proszę cię za moim
dzieckiem, za tym, którego zrodziłem
w kajdanach, za Onezymem.
Jego ci odsyłam; ty zaś jego, to jest serce moje,
przyjmij do Domu” - z Listu św. Pawła Apostoła
do Filemona (Flm 9b-10.12-17)

Zatrzymaj się, proszę ...
Mam skarb, Boży skarb. Tak, Bóg zostawił go
w moich dłoniach i w sercu. Powierzył go dla
mnie z nadzieją, że zadbam o niego, że o niego
się zatroszczę i nie zagubię.
Popatrzę zatem na moje dłonie, przyjrzę się im,
jakie one są. Czy potrafię nimi błogosławić,
a może dłonie moje są zaciśnięte, może w gesty agresji, pogardy i przekleństw.
Warto zapytać, co i jak zrobić by błogosławić rzeczywistość tego świata ?
Czy rzeczywiście potrafię błogosławić ? A może nie potrafię ?. A może nie wiem,
jak ? A jeśli nie spełnię nadziei, które we mnie Bóg złożył ? A jeśli popełnię błąd?
Jeśli zawiodę Jego zaufanie, jeśli rzeczywiście zagubię ten skarb ?
Pokusa od świata by odłożyć, nie ruszać, uwolnić się od odpowiedzialności jest
dziś bardzo wielka. Można uciekać od odpowiedzialności, i od łaski, to prawda.
Chce jednak głębiej spojrzeć na Jezusa, mojego Boga, chce zobaczyć Jego oczy,
Jego dłonie, Jego Serce. To mi powierzono. Coś przecież muszę uczynić w tym
wrześniu, by można było żyć wiarą, chce choć spróbować. Pomóż mi Jezu.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Jak się dziś modlić ? Cz. 2.

U wielu nam współczesnych ludzi
istnieje przekonanie – wmawiane
od wielu lat przez wielu wojujących
ateistów – że człowiek żyjący
sprawami Bożymi jest oderwany od
rzeczywistości; że nie obchodzą go
inni, że zajmuje się tylko jakimiś
mrzonkami i wierzeniami.
Gdyby wierzyć w te – przepraszam
– brednie, to należałoby myśleć, że
człowiek modlitwy jest po prostu
lalusiem, ciamajdą uciekającym
przed kłopotami życia, czy też
niepoprawnym idealistą żyjącym w chmurach. Popatrzmy jednak choćby np. na
naszego Papieża Polaka. Czy był to jakiś ciamajda, człowiek żyjący w obłokach
i nieświadomy tego, co się wokół niego dzieje ? Tak, nie dziwię się jednak temu
wypaczonemu pojmowaniu przez ateistów życia modlitewnego, opisują przecież
sami coś, czego nie znają. Gorzej, że wielu ludzi, uważających się za wierzących
i praktykujących, wierzy w te laickie słowa i zniechęca się do codziennej wiernej
modlitwy. A wierna modlitwa uszlachetnia sumienie - serce człowieka, dodaje siły
w dążeniu do wielkich rzeczy. Wszyscy święci, autorytety moralne to również
ludzie głębokiej modlitwy i wiary, to dlatego dokonywali rzeczy niezwykłych.
Przypomnijmy sobie św. Maksymiliana, który w ciągu zaledwie kilku lat stworzył
najbardziej poczytne czasopismo w Polsce; czy brata Alberta, który nie mając nic
karmił tysiące ubogich; lub śp. M. Teresę z Kalkuty – to właśnie modlitwa dała jej
tę wrażliwość na los bezdomnych nędzarzy i rozpaliła w niej wielkie pragnienie
niesienia im pomocy, że bez grosza przy duszy rozpoczęła działalność, która
obejmuje dziś wszystkie kontynenty. Tak możemy zatem porzucić nasze lęki, czy
fałszywe obawy, niewiarę ateistów; troska o sprawy Boże: świętowanie niedzieli,
zachowywanie przykazań, znajomość Bożej Miłości i dzieła zbawienia – wcale nie
przeszkadza ludziom w wykonywaniu ich codziennych obowiązków, a wręcz
pomaga i uskrzydla w okazywaniu dobroci i angażowaniu się w pomoc bliźniemu.
Chleba naszego… Jezus poleca nam prosić Boga Ojca o sprawy naszej zwyczajnej
doczesności. I znowu warto z całą mocą podkreślić kolejną prawdę o modlitwie.
Boga można prosić o wszystko, bo modlitwa dotyczy prawdziwego życia!
Rzeczywistość w której żyjemy nie jest zaprogramowana, my ją tworzymy, a Bóg
jest po naszej stronie. On chce byśmy Go zapraszali do niej, Bóg chce bowiem
nam pomagać tworzyć lepszy świat. Bóg interesuje się naszymi małymi i błahymi
problemami, ponieważ dla nas są one poważne. Nie myśl, że Bóg interesuje się
tylko wojnami, katastrofami czy innymi strasznymi nieszczęściami. Bóg interesuje
się tobą, interesuje się każdym z nas, interesuje się i zna nas, i to jest owa kolejna
prawda o modlitwie. (cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Kim są święci patroni Europy? Cz. 3.

Święta Katarzyna ze Sieny

To Ona pouczała polityków, dostojników
kościelnych, a nawet samego papieża.
Nauczyła się czytać dopiero w wieku
dwudziestu lat i nigdy do końca
nie opanowała umiejętności pisania.
Była niewykształcona, a od wczesnego
dzieciństwa doświadczała głębokich
przeżyć mistycznych.

Teresa Benedykta od Krzyża
(Edyta Stein).

Ten, kto poszukuje prawdy, poszukuje
Pana Boga, bez względu na to, czy sobie
z tego zdaje sprawę, czy nie. Była o tym
bardzo przekonana Edith Stein – św. Teresa
Benedykta od Krzyża. Żydówkę, filozofa,
karmelitankę i męczennicę, jedną
ze współpatronek Europy, Kościół katolicki
wspomina w liturgii 9 sierpnia i przypomina, że do Boga prowadzi wiele dróg.
Edyta Stein jest tego znaku wielkim przykładem.

