Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm.+ Krzysztof Dziadowicz - intencja od rodziny

Wtorek

17.00

zm. + Julia i Grzegorz Sajdak

roda

17.00

zm. + Krzysztof Dziadowicz - intencja od rodziny

Czwartek

17.00

zm. + Krzysztof Dziadowicz - intencja od rodziny

Piątek

17.00

zm.+ Stanisława, Henryk , Antoni

Sobota

8.00

zm. + Bronisław Helenarski

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Julia i Tadeusz Czaja

Niedziela

15.30

o zdrowie dla Teresy Sajdak w dniu jej imienin

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 10.10-16.10.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 9.10.2016 r.
1. Druga niedziela października. 28 niedziela zwykła. Dzi równocze nie w Polsce
więtujemy Dzień Papieski. Pod ko ciołem kwestują uczniowie Gimnazjum i Koła
Szkolnego Caritas na dzieło Fundacji w. Jana Pawła II.
2. Trwa miesiąc październik. Zachęcam do Modlitwy Różańcowej i do konkursu
maryjnego w Ko ciele, a w domach do wspólnej rodzinnej modlitwy różańcowej.
Różaniec w tym tygodniu będą prowadzić. W poniedziałek - klasa III Gimnazjum,
we wtorek - Akcja Katolicka, w rodę - klasa II Gimnazjum, w czwartek - ks. Łukasz
Mroczek, w piątek klasa - I Gimnazjum, w sobotę - klasa szósta, w niedzielę - Koło
Gospodyń Wiejskich.
3. 15 października - w sobotę - wyjątkowo Msza więta i Modlitwa Różańcowa rano
o godzinie 8.00 ze względu na wizytacje J. E. Ks. Arcybiskupa Adama Szala
w naszym dekanacie - w Jasionce.
4. Akcja Katolicka ma swoje spotkanie formacyjne we wtorek na plebani po Mszy
więtej. Zachęcam i innych parafian do tej drogi formowania sumienia.
5. Za tydzień - 16.10 - rocznica wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotrową. Niech
ta data będzie znakiem dla nas Polaków i formą odczytywania Bożych znaków czasu.
Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie i o Polakach za granicą.
6.13.10. - czwartek - w tym dniu - kolejne nabożeństwo za nasze parafialne misje.
Zapraszam do modlitwy i Procesji Różańcowej. Nabożeństwo poprowadzi ks. Łukasz
Mroczek wikariusz z parafii Dukielskiej Fary.
7. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 15.10. - proszę rodzinyś Pietruszka, Szydło,
Szydło - Czech, Cysarzś bardzo dziękuję rodzinie J. A Dembiczak, za ostatnie
sprzątnie ko cioła. Pamiętajmy też o zgrabianiu suchych li ci wokół ko cioła.
8.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii
- na ko ciele wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.
9. Trwa konserwacja Wielkiego Ołtarza w naszym Ko ciele. Ołtarz został rozebrany

Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii
z Sercem.
Jezus zaś rzekł:
„Czy nie dziesięciu zostało
oczyszczonych?
Gdzie jest dziewięciu?
Żaden się nie znalazł, który by
wrócił i oddał chwałę Bogu,
tylko ten cudzoziemiec”.
z Ewangelii św. Łukasza
„Za kim idziesz?” - tak mówi się w Polsce na ląsku, by zapytać, której drużynie
piłkarskiej kto kibicuje. To, czyją trzymamy stronę, jest istotne w różnych sferach
naszego życia. Te sfery życia także oddziaływają na nas, poszerzają grono
towarzyszy, wpływają na zachowanie, a nawet na ubiór. Jakie więc są te nasze
„barwy klubowe”? Trwa walka ze szatanem, wężem starodawnym, nawet je li pozory
mylą. Czy jednak my sami nie jeste my gdzie
schowani na tyłach, aby
przeczekać najgorsze, czy nie jeste my gnu ni, lękliwi?
A przecież mamy
wygrać zmaganie o wiarę ze złem i być Bogu wdzięcznym.
Za kim idziesz, za kim wędrujesz ? Czy jeste we wła ciwym miejscu?!.
Mamy wszystko, by ocaleć w tej walceŚ przykazania, tradycję, głos Ko cioła, liturgię,
sakramenty… Możemy korzystać, uczyć się, wzrastać. Bóg wzywając nas do
miło ci i miłosierdzia, żądając życia prawego, nie zostawił nas przecież samych.
Owszem, targają nami niekiedy wątpliwo ci, upadamy nawet - jednak mamy dokąd
wrócić, On „wiary dochowuje na wieki”, On jest Opoką, na której możemy się
oprzeć. Skąd więc ta ospało ć w nas, to mobilizowanie ? Czy wiemy, jak ważne są

Na drogach
modlitwy wiary
i życia duchowego.
7 kroków do dobrego
odmawiania Różańca.

Różaniec jest jedną z form modlitwy,
którą możemy odszukać w tradycji
powszechnego Ko cioła. Szlachetno ć
Różańca ma to jednak do siebie, że
jednocze nie jest to wzniosła i zarazem
bardzo prosta modlitwa. Głębi i warto ci tej modlitwy nie sposób
przecenić, Różaniec jest prosty. Wystarczy tylkoŚ
1. Zacząć. Trzeba się zdecydować i spróbować. Spotykam ludzi, którzy boją się
sięgnąć po różaniec, bo obawiają się swojego braku konsekwencji. MówiąŚ po co
zaczynać, je li mnie nie stać, by modlić się codziennie? Warto zadecydować
i warto rozpocząć, Bóg sam poprowadzi w tej modlitwie tych którzy pragną.
2. Prosić o łaskę. Modlitwa ma to do siebie, że nie opiera się na naszej ludzkiej
doskonało ci, ale jest darem Bożym. Warto już na początku zdać się na prowadzenie
Ducha więtego i modlić się tak, jak potrafimy, a Bóg sam wie, kiedy dać nam
modlącym się większą łaskę przez dar tej modlitwy.
3. Mieć swój różaniec. Spotkałem i takich ludzi, którzy zaczynali odmawiać
Różaniec na palcach dłoni - to wiadczy również o prostocie tej modlitwy.
Przychodzi jednak czas, kiedy zadecydować trzeba jasno aby wsią ć do ręki
„koronkę”. Ważne jest, żeby ona „pasowała do ręki”. Chodzi o to by koronka
różańcowa była „pod ręką” i nie trzymała w modlitwie.
4. Wybrać czas. Nikt nie wie, który czas byłby dobry na modlitwę, a często mamy
wrażenie, że żaden, bo po prostu nie mamy czasu. Nie bójmy się szukać i próbować.
Znajdziemy. Czasami trzeba zobaczyć, że czas jest darem Pana Boga i że czas
przeznaczony na modlitwę zaowocuje później cudami.
5. Miejsce i postawa. Podobnie jest ze znalezieniem miejsca. Najczę ciej szukamy
cichego i nastrojowego. Nie musi takie być. A je li nawet się znajdzie nie zawsze
zapewnia dobrą modlitwę. Zastanawiamy się także jaka postawa ciała byłaby
najwła ciwsza. Z całym szacunkiem do wszystkich teorii zachęcam do takiej,
która w praktyce po prostu nie przeszkadza w skupieniu.
6. Odmawianie i rozważanie. Wielu zrezygnowało z modlitwy różańcowej nie
wiedząc jak pogodzić odmawianie Pozdrowienia Anielskiego, licząc paciorki
i rozważając tajemnice. Czy da się te wszystkie czynno ci wykonywać jednocze nie?
A gdzie miejsce na kontemplację, do której różaniec ma prowadzić? Nie wszystko
w modlitwie przychodzi od razu. Warto zacząć od tego, do czego jest nam bliżej.
Bóg sam nas uzdolni do kolejnych etapów modlitwy. My mamy się modlić.
7. Maryja . Nie spotkałem nikogo, kto nie miałby na drodze swojej modlitwy
problemu z modlitwą. Ale Różaniec jest znakomitą drogą do odbudowania relacji
z Maryją Matką Bożą. Sięgając do Bożych słów wypowiedzianych przez Anioła i do
tajemnic Jej życia znajdziemy na nowo nasze miejsce i odbudujemy relację z Tą,
którą sam Bóg dał nam za Mamę. Dzięki Jej obecno ci nasze życie stanie się

Z wiarą szukam. Czy
poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie dotyczy lat z minionego
stulecia. Kogo rozpoznajemy na
zaprezentowanym zdjęciu ? Zachęcam do pisemnej
refleksji w Gazetce Parafialnej.

Ofiary na Kościół z trzecich
niedziel miesiąca.
Dla informacji wszystkich parafian zatroskanych
o ko ciół i parafię podaję, że w parafii w Wietrznie
jest obecnie ok. 220 rodzin. 160 rodzin wspiera
Ko ciół swoimi ofiarami.
Około 60 rodzin nie uczestniczy w ofiarno ci
i ofiarach na nasz ko ciół i na parafię.
Bóg zapłać tym, którzy pamiętają i systematycznie według swoich możliwo ci
wspierają nasz ko ciół,
prace, inwestycje i inicjatywy przy nim trwające.

