Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Julia i Tadeusz Czaja

Wtorek

18.00

zm. + Jan i Maria Głowa

Środa

18.00

zm. + Teresa, Andrzej, Edward Szwast

Czwartek

18.00

zm. + Henryk Jastrzębski

Piątek

18.00

zm.+ Henryk Jastrzębski

Sobota

18.00

zm. + Henryk Jastrzębski

Niedziela

8.00

zm. + Henryk Jastrzębski

Niedziela

10.30

zm. + Leszek Lawera

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 12.09-18.09.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 11.09.2016 r.
1. 24 Niedziela zwykła. Druga niedziela miesiąca wrze nia. W codziennej modlitwie
pamiętajmy o młodzieży i dzieciach, modlimy się o zrozumienie daru, cudu i łaski
chrze cijańskiego wychowania. Rozpoczynamy dzi VI tydzień wychowania pod
patronatem Konferencji Episkopatu Polski.
2. W rodę 14.09. więto Podwyższenia Krzyża więtego. Niech Jezusowy Krzyż
będzie zawsze naszą obroną i znakiem, drogą chrze cijańskiego życia.
3. 13.09. rozpoczynamy Nowennę Maryjną przed parafialnymi Misjami. Zapraszam
na modlitwę ofiarnych i wiernych parafian.
4. W tym tygodniu - od 15. 09 do 17.09. - Triduum modlitewne przed więtem w.
Stanisława Kostki. Zapraszam wszystkich chętnych , a w dniu pierwszym - 15.09 - w
szczególno ci klasy 1,2,3, Gimnazjum, w dniu drugim kandydatów do Bierzmowania
w dniu trzecim dzieci ze Szkoły Podstawowej na wspólne modlitewne wędrowanie
za w. Stanisławem Kostką.
5. Akcja Katolicka we wtorek po Mszy więtej ma swoje spotkanie powakacyjne.
Zapraszam również sympatyków na modlitwę i dzielenie się Bożym Słowem.
6. Spotkanie dla dzieci i rodziców klasy trzeciej przed Pierwsza Komunią więtą
w niedzielę na Mszy więtej o godzinie 15.30 .
7. Zaproszenie dla małżonków więtujących swoje jubileusze (5,10,15,20,25,30,itd.)
imienne na pielgrzymkę do odebrania w zakrystii.
8. Zbiorka dla ministrantów i dla scholi - w poniedziałek i w rodę po Mszy więtej.
9. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 21 .05. - proszę rodzinyś Szyszlak Królś bardzo
dziękuję rodzinom Mazur Szydło za ostatnie sprzątnie ko cioła.
10.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii
- w przedsionku ko cioła wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.
11. Pamiętajmy o wizytacji ks. Arcybiskupa Adama Szala.

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

O Ewangelii
z Sercem.
Jezus opowiedział im następującą
przypowieść: „Któż z was, gdy ma
sto owiec, a zgubi jedną z nich,
nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu na pustyni i nie idzie
za zgubioną, aż ją znajdzie?
A gdy ją znajdzie, bierze
z radością na ramiona i wraca
do domu; sprasza przyjaciół
i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi
zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
z Ewangelii św. Łukasza
Chrze cijaństwo to przygoda całego życia w szkole Jezusa. On - Nauczyciel pełen
mądro ci - pragnie, aby my podążali Jego ladami aż do Domu Ojca. Ważne jednak,
by w tej wędrówce zachować odpowiednią kolejno ć spraw i warto ci, pomaga nam
w tym Ewangelia. Jako uczniowie mamy nieustannie oczyszczać swoje serce, czynić
je wolnym na przyjęcie miło ci Pana aby On był na pierwszym miejscu.
Nie byłoby to jednak możliwe bez podejmowania codziennego trudu nawrócenia,
zdobywania wolno ci serca i wierno ci na modlitwie. Wszyscy jeste my wezwani
i zaproszeni przez Jezusa, aby pozbywać się życiowych balastów egoizmu, pychy,

Na drogach
modlitwy i życia
duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie z minionego stulecia. Kogo rozpoznajemy na

7 dróg wychowania serca
ludzkiego do modlitwy.

Lekcja V - Bądź jak ptak.
Kiedy się modlisz bądź jak ptak,
śpiewający bez wytchnienia
przed obliczem Stwórcy, Boga Ojca.
Jego pieśń wznosi się ku niebu,
i ku Bogu jak dym kadzidła...
Tak niech i Twoja modlitwa będzie jak spokojne gruchanie gołębia,
jak górnolotna pieśń słowika...
a wówczas nie poddasz się zniechęceniu…
będziesz wierny.
Modlitwę medytacyjną i wierną ojcowie Ko cioła okre lają jako przeżuwanie.
Okre lenie to nawiązywało w swojej tre ci do Starego Testamentu, gdzie jest mowa
o zwierzętach czystych, które przeżuwają. w. Augustyn przejmując tą starożytną
tradycję zachęcał wierzących do przeżuwania czyli do medytowania słowa, po to
„aby być czystym stworzeniem, nie za nieczystym”.
Najbardziej znanym nam zwierzęciem, które przeżuwa jest krowaś często zatem
dlatego stawiano ją „za wzór” dla medytujących w celu ukazania im z pokorą czym
jest przeżuwanie usłyszanego słowa. Prorok Izajasz posługiwał się tym porównaniem
wyrażając równocze nie modlitwę jako pomrukiwanie lwa, kwilenie gołębicy czy
ryczenie niedźwiedzia. U Ojców Wschodu, nauczycieli modlitwy z Góry Athos
w Grecji nie było możliwo ci tych porównań biblijnych, gdyż nie było w Grecji
niedźwiedzi, lwów, ani krów, dlatego uczono się modlitwy od gołębicy. Ptak uczy
wielkiej wolno ci, bezinteresowno ci, wznoszenia się ponad ziemskie ograniczenia.
Gołębica jest też symbolem Ducha więtego i darów Bożych, ten znak Biblia często
ukazuje i przybliża swoim czytelnikom.
Dzi gubimy ten znak symboli i jakże często serwuje się nam w mediach gotowe
odpowiedzi na wszystkie problemy, lubimy też mieć wszystko nazwane, okre lone
i opisane. Ale jest to „choroba wieku” prowadząca do duchowej pustki i mierci, bo
tak jak ptak schwytany i zamknięty w naszych dłoniach traci swą wolno ć i umiera,
tak wszystko to, co ujęte i zamknięte w słowach bez czynu staje się tylko wiedzą ale
prowadzi do pychy i zanika Misterium. A człowiek z natury swej jest wolny jak ptak
i odkrywa drogę do Boga, jak wolny ptak, potrzebujemy wolno ci, aby objawiać
w ciszy rado ć swego istnienia. „W ciszy i ufności leży wasze siła” - mówi Pan.
Ciche powtarzanie prostych słów modlitwy przypomina taki wła nie piew ptaka.
Ojcowie Pustyni posiadali głębokie do wiadczenie modlitwy i nie byli tak naiwni,
aby sądzić, że ilo ć słów jest najważniejsza. Samo proste powtarzanie prowadzi do

zaprezentowanym zdjęciu ?. Zachęcam do pisemnej refleksji w Gazetce Parafialnej.

Przed wizytacją
Księdza
Arcybiskupa
10.00 - wizytacja w Kancelarii
Parafialnej.
11. 00 - wizytacja w Gimnazjum
Społecznym w Wietrznie.
11.30 - Krótki program
artystyczny i wizytacja w Szkole
Podstawowej - spotkanie
z Dyrekcją i nauczycielami
obu Szkół.
13.00 - Obiad
14.00 - Wizytacja na cmentarzu - Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia za
zmarłych.
14.30 - Eucharystia - Msza więta odpustowa udzielenie Sakramentu Bierzmowania dla młodzieży z parafii.
Spotkanie z Radą Duszpasterską i Grupami parafialnymi w parafii
17.45 - Pożegnanie

