Dzień

Godzina

Poniedziałek

8.00

zm.+ Władysław Sęp

Poniedziałek

10.30

zm.+ Bronisław, Bronisława, Janina Smaga

Poniedziałek

15.30

za parafian

Wtorek

18.00

zm. + Lucyna i Henryk Mermon

Środa

18.00

zm. + Zofia, Andrzej, Edward Szwast

Czwartek

18.00

zm. + Bronisław, Jan, Helena Czelny

Piątek

18.00

zm.+ Władysław, Wojciech, Genowefa Matalewscy

Sobota

18.00

Niedziela

8.00

zm. + Hieronim i Zofia Longawa

Niedziela

10.30

zm. + Roman Przystasz

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 15.07-21.07.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 14.07.2016 r.
1. 20 Niedziela zwykła. Trwa czas wakacji. Nie zapomnijmy o niedzielnej Mszy
więtej, codziennej modlitwie i uczynkach miło ci chrze cijańskiej. Starajmy się
za wiadczyć o Bogu, Ko ciele i Miło ci Bożej tam gdzie jeste my obecni.
2. Trwa miesiąc sierpień. Zachęcam do wpisywania się do Księgi trzeźwo ciowej
wyłożonej na Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa. Nasza abstynencja za kogo jest
bezcennym darem dla innych we wspólnocie Ko cioła.
3. Jutro - 15 sierpnia - Uroczysto ć Matki Bożej Wniebowziętej. Porządek Mszy
więtej niedzielnyś 8.00ś 10.30ś15.30. Na każdej Mszy więtej po wiecenie oraz
błogosławieństwo ziół i kwiatów. Suma uroczysta o 10.30 połączona z procesją
z chlebem i wieńcami dożynkowymi wykonanymi przez parafian.
4. W tygodniu Msze więte o 18.00.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 20.08. - proszę rodzinyś Nowak - Szwast
i Zajdel - Bogaczykś dziękuję rodzinom Dziadowicz, Bosekota - Gruszczyńska za
ostatnie sprzątnie ko cioła i za kwiaty. Przypominamś ołtarze boczne stroimy
kwiatami tylko na większe uroczysto ci. Następne większe strojenie to odpust
i wizytacja Ks. Arcybiskupa Adama Szala - 29.09. 2016 r.
7.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii
- na ko ciele wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.
8. Mamy jeszcze zaproszenie na Dożynki archidiecezjalne do Polańczyka.

Podziękowanie za prace przy parafii.

Dziękuje P. Jozefowi Matelowskiemu za odnowienie 6 lichtarzy na głównym

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

O Ewangelii
z Sercem.
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Przyszedłem rzucić ogień
na ziemię i jakże bardzo pragnę,
żeby on już zapłonął ”!.
Otrzymaliście Ducha przybrania za
synów, w którym wołamy: „Abba, Ojcze”.
Wszyscy jeste my dziećmi Boga. To jakże
ważna prawda wiary. Możemy do Boga
wołaćŚ „Abba” .Tak, dla wierzących i dla
nas to bezcenneś wystarczy skierowane do
Boga nawet i małe proste westchnienie...
Kiedy indziej do Pana Boga prowadzi
pragnienie, które nie zostało ujęte w formie
pro by. I jak uchylenie okna w domu
wpuszcza wieży powiew, tlen do pokoju, tak wołanie modlitwy do Boga zanoszone
przywraca nowe siły. Czemu tak?
Nie zawsze wiemy dlaczego, ale
prosząc na modlitwie, przy Bożym Słowie przyglądamy się równocze nie temu, o co
prosimy. Ważne, by nie bać się Pana Boga prosić. A przede wszystkimŚ nie bać się
prosić
o przebaczenie… wiernie, każdego dnia.
Cokolwiek by się w naszym życiu nie wydarzyło, Bóg jest z nami i nad nami, także
w swoim wszechmocnym Słowie. Bóg skre la nasz zapis dłużny, owoc grzechu, gdy
nawracamy się do Niego całym sercem, nie połowicznie. Tak, to wła nie, co jest
naszym przeciwnikiem, On usuwa z drogi, przez krzyż. Trzeba tylko wielkiej pro by,
i pokory aby powstać z martwych, z tego co zniewala i czyni nieuporządkowanym.
Aby godnie żyć, kochać sercem, w którym zamieszkuje łaska potrzebujemy wiary.
Boży Ogień to dar Słowa Bożego, którym karmi się serce chrze cijańskie, zgodnie

Na drogach modlitwy i życia duchowego.

7 dróg wychowania serca ludzkiego do modlitwy.

W biblijnej wizji i widzeniu człowieka, Serce to skarb największy. Tak, Serce to dar.
Wiele razy w Biblii padają słowa o Sercu jako o siedlisku głębiny człowieka. Takie
ofiarne i wielkoduszne Serce, rozmiłowane Serce to najcenniejszy dar. Biblia mówi
wiele o królu Dawidzie, o jego sercu, sercu, które potrafiło być wierne. Przedstawia
też w Nowym Testamencie Boże Serce. Serce oznacza całe wnętrze, Serce obejmuje
władze, zdolno ci, talenty, uzdolnienia, cuda, i to co najważniejsze wreszcie, jest ono
miejscem zamieszkania Boga. Wyraz serce jest tak bogaty w tre ć, że wymaga
kunsztu znaczeń przeno nych. Ale też w sercu zakrytym zasłoną grzechu znajduje
często źródło przewrotno ć. Bóg może odnowić serce, ukształtować, dać czyste serce
(por. Ps 51,12), i tak czyni po to, było nosicielem nowej Bożej Miło ci. Jedynie Bóg
może serce otworzyć. W prefacji w czasie Mszy więtej piewamyś „W górę serca wznosimy je do Pana”… Ojcowie Ko cioła mówią o 7 drogach wychowania serca
ludzkiego do wiernej miło ci i modlitwyś
Lekcja I - Bądź jak góra.
Kiedy się modlisz, bądź jak góra,
nieruchomo osadzona w ciszy.
Jej myśli zakorzenione są w wieczności.
Nie rób niczego, siedź, bądź, trwaj, a poznasz wówczas owoce
płynące z wiernej codziennej modlitwy.
Tak wielu ludzi skarży się dzi , że ma trudno ci na modlitwie. W dużej mierze dzieje
się tak dlatego, że zapominamy o naszym ciele, a przecież teologia chrze cijańska
jest teologią wcielenia, teologią ciała. Sam Chrystus przyjął ludzkie ciało, stał się
człowiekiem po to aby my się do Niego upodobniali. Ojcowie Ko cioła, mistrzowie
duchowni, którzy nauczali modlitwy dobrze wiedzieli jak wielką rolę odgrywa ciało
w modlitwie. Modlitwa bowiem to nie tyle sprawa mówienia czy my lenia o Bogu,
ale przede wszystkim sprawa bycia z Bogiem, dlatego Ojcowie zachęcali, aby modlić
się całym sobą. wiadczy o tym naukaŚ „Przed rozprawianiem o modlitwie, naucz
się najpierw medytować, rozważać, naucz się wchodzić na Boża górę; tak, na wiele
różnych sposobów; ścieżką wyznaczoną przed mistrzów, we wspólnocie, przy dobrej
aurze, itd. I sam bądź jak góra, jak góra”. Medytowanie słowa uczy nie tylko wiary
do wiadczania istoty Boga, czy refleksji na przedziwnym faktem istnienia, ale też
przypomina bezcenne słowa JezusaŚ "Ty jesteś skałą i na tej skale zbuduję Kościół

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie dotyczy lat 60 tych minionego stulecia. Kogo rozpoznajemy na
zaprezentowanym zdjęciu ? Zachęcam do pisemnej refleksji w Gazetce Parafialnej.
Szukajmy swoich korzeni i wspomnień.

Wspomnienie... o jednym ze zdjęć.

Refleksja? Bogu dzięki, że wszystkich wietnie pamiętam i z tego oczywi cie się
cieszę! Wychowawczyni - Pani Janina Kubaszczyk. Pierwszy rząd od lewej toŚ
Bożenka Sajdak (obecnie Włodyka), Krysia Bogaczyk (obecnie Smolik), Kasia Jaracz
(obecnie Majchrzak), Jola Bek (obecnie Leń). Drugi rząd od lewej toŚ Tereska
Klukojć (nazwiska po mężu nie znam), Lucynka Fornal (po mężu Dudzik), Małgosia
Jastrząb (po mężu nie znam), Basia Jaracz (bliźniacza siostra Katarzyny Jaracz, po
mężu Czaja), teraz ja Kasia Gruszczyńska (Dziadowicz), Beatka Ekiert (nic więcej nie
wiem). Chłopcy od lewej toŚ p. Marek Kocur (później Karpaciński), Tadziu Cypara,
Ada Nowak, Daniel i Piotrek Wierdakowie. Na zdjęciu nie ma naszej koleżanki Eli
Guzik (po mężu nie znam nazwiska). Widać tego dnia była w szkole nieobecna.
Wszyscy mieli my fartuszki, tarcze (z których byli my bardzo dumni) oraz białe
odpinane kołnierzyki, o które nasze mamy musiały dbać aby były bielutkie
jak ,,kreda" i czy ciutkie. Byli my grzeczni , w czasie przerw spacerowali my po
szkolnym korytarzu, nie było mowy o wrzaskach i krzykach. W czasie lekcji
było ,,jak makiem zasiał". NajważniejszeŚ pisali my stalówką osadzoną w obsadce,

