Dzień

Godzina

Intencja Mszy więtej

Poniedziałek

18.00

zm.+ Zdzisława Bek - intencja od syna Zbyszka z rodziną

Wtorek

18.00

zm. + Zdzisława Bek - intencja od rodziny Rygiel

roda

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz Wójcik

Czwartek

18.00

zm. + Zdzisława Bek

Piątek

18.00

zm.+ Bronisław, Bronisława, Janina Smaga

Sobota

18.00

zm. + Zdzisława Bek - intencja od uczestników pogrzebu (1)

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Aniela i Zdzisław Belczyk

Niedziela

15.30

zm.+ Agnieszka Bulza

Intencje mszalne w tygodniu 18.07-24.07.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 17.07.2016 r.
1.16 niedziela zwykła. Trwa czas wakacji. Pamiętajmy w tych wakacyjnych dniach
o codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy więtej i również o uczynkach miło ci
chrze cijańskiej. Niech wakacje będą okazją do spotkania Pana Boga w przyrodzie
i naturze i w Ko ciele.
2. Źzi 3 niedziela miejsca lipca. Bóg zapłać za Wasze ofiary i zrozumienie ofiar na
rzecz ko cioła i parafii, które przekazujecie w tą niedzielę każdego miesiąca.
3. W tym tygodniu Msze więte o godzinie 18.00.
4. W związku ze wspomnieniem w. Krzysztofa patrona kierowców w najbliższą
niedziele błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Ofiary składane
przy okazji po wiecenia samochodów - do puszek - są przeznaczone dla misjonarzy
i na misje. Akcję w tej dziedzinie prowadzi Miva Polska.
5. Od 20 lipca w naszej Archidiecezji Przemyskiej będziemy już go cić młodziez
przebywającą na wiatowe Źni Młodzieży do Krakowa. Polecamy te ważne sprawy
i pielgrzymkę Papieża Franciszka do Ojczyzny w swojej modlitwie Panu Bogu.
6. W piątek 22 lipca więto w. Marii Magdaleny. Odpust w Źukli w parafii Farnej.
7. Źo sprzątania ko cioła - na sobotę 21 .05. - proszę rodzinyś Szeliga, Zajchowski,
Parylakś bardzo dziękuję rodzinom Janeski i Jaracz za ostatnie sprzątnie i za kwiaty
do ko cioła.
8.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii
- na ko ciele wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.
9. Zapowiedzi przed lubneś
Michał Niedo piał z parafii NSPJ w Krakowie i Bernarda Szyszlak - nasza parafia
Wietrznoś zapowiedz II.

Podziękowanie za prace przy parafii.

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

Zrozumieć Słowo.
O Ewangelii z sercem.
„Pan ukazał się Abrahamowi

pod dębami Mamre, gdy ten
siedział u wejścia do namiotu
w najgorętszej porze dnia.
Abraham, spojrzawszy, dostrzegł
trzy ludzkie postacie naprzeciw
siebie. Widząc je u wejścia do
namiotu, podążył na ich spotkanie.”
Księgi Rodzaju

z

Go cinno ć, życzliwo ć, przyja ń, bezinteresowno ć, ofiarno ć, służba, wzajemna
pomoc, pokonywanie trudów, wierno ć, umiejętno ć zasłuchania, współodczuwanie,
zrozumienie (itd.) Te dary przynosi wierzącym Źuch więty. Ale z naszej strony
potrzebna jest codzienna wierna modlitwa. Modlitwa przynosi siły dla życiaś a dobre
słowa jej owoce dodają skrzydełś podnoszą i pocieszają.
Są - znamy to sami - słowa wyzwalające na twarzy u miech i ocierające łzy. Jednak
słyszący je pozostaje w tym samym miejscu. Obarczony cierpieniem i trudno ciami
życia nie czyni kroku do przodu. Źopiero Boże Słowo owoc pocieszenia sprawia cud.
Boże pocieszenie ma w sobie co z orła, niosącego na skrzydłach swe pisklęta.
Porywa. Wynosi w górę, usamodzielnia i uskrzydla, czyni wolnym. Wyzwala z lęku
przed cierpieniem, pozwala z godno cią i odwagą stanąć w obliczu wilków, i ć na
żniwo i wzrastać przy Jezusowym Krzyżu.
Pocieszeni muszą sami pocieszać. Noszący w swoim sercu Pana Boga muszą się Nim
dzielić z innymi przez codzienną troskę i zrozumienie. Abraham dostrzegł Boga
w najgorętszej porze dnia, i to był cud. W Ziemi więtej w tej najgorętszej porze nikt

Na drogach modlitwy i życia
duchowego. Strój a rozproszenia na modlitwie
(cdn.).
Rozważania o stroju zamieszczone w Gazetce Parafialnej są znakiem
zatroskania duszpasterskiego o zrozumienie czym jest pragnienie i
wola doskonało ci w życiu chrze cijańskim, czym jest dar modlitwy
i miło ci. Wła ciwy strój sprzyja modlitwie, owocuje miło cią. A są
to dwa podstawowe zadania każdego chrze cijanina. Gdy w życiu
jest obecna wierna modlitwa, daje ona rado ć, przynosi wewnętrzny pokój,
koncentrację, a i czas na modlitwie płynie inaczej. Z modlitwy rodzi się miło ć.
Czujemy się umocnieni, powstaje w nas uwielbienie Boga, wdzięczno ć. Ale wiemy
i rozumiemy z do wiadczenia życia, że nie zawsze tak cudownie i idealnie jest.
Źo wiadczamy na modlitwie i trudno ciŚ towarzyszy nam po piech, nerwowo ć,
spoglądamy na zegarek, my limy o tysiącach spraw, które na nas czekają. Te
trudno ci i rozproszenia podczas modlitwy mają dwa podstawowe ródłaŚ
zewnętrzne i wewnętrzne.
Rozproszenia
zewnętrzne. ródłem rozproszeń zewnętrznych są okoliczno ci, które wpływają
ujemnie na modlitwę. Są nimiś zmęczenie, zniechęcenie, znużenie fizyczne i
psychiczne, nieodpowiednie miejsce lub czas modlitwy, brak koncentracji, nerwowy
styl życia, wej cie w modlitwę bez wyciszenia i przygotowania. Nie należy się im
dziwić ani martwić z ich powodu. Kiedy się pojawiają, nie powinni my z nimi
walczyć, ale u wiadomić je sobie, pozwolić im odpłynąć i spokojnie kontynuować
modlitwę. Zycie wiary przypomina gałęzie tropikalnych drzew, pełne skaczących
małp. Jeżeli zwraca się na nie uwagę, będą się popisywać. Je li jednak nie będziemy
się nimi przejmować, małpy z czasem odejdą zniechęcone naszą obojętno cią. Jeżeli
nawet cała modlitwa będzie zmaganiem z rozproszeniami, to chociaż będzie uboga
i prosta, to jednak miła Bogu. Bóg jest naszym Ojcem, wie, że jeste my słabi, i nie
wymaga, by wszystko nam się udawało. Źla Boga ważniejsze jest nasze pragnienie
modlitwy, pragnienie bycia z Nim niż perfekcjonizm duchowy. Ponadto, Boża my l
czasem przychodzi pod koniec modlitwy. w. Teresa z Lisieux, miała trudno ci nie
tylko z rozproszeniami, ale także ze snem podczas modlitwy, powiedziałaŚ „Sądzę,
że małe dzieci podobają się swoim rodzicom, zarówno wtedy, kiedy śpią, jak i kiedy
nie śpią; a może jeszcze bardziej, kiedy śpią.( Dzieje Duszy). Tak, gdyż w modlitwie
najważniejsza jest wewnętrzna wolno ć i pragnienie oddania się Bogu, niezależnie
od pojawiających się na niej rozproszeń i trudno ci.
Rozproszenia wewnętrzne. Rozproszenia te - głębsze - są wynikiem najczę ciej
nierozwiązanych problemów emocjonalnych i duchowych (np. niedojrzało ć
uczuciowa, problemy emocjonalne, głębokie zranienia, obsesje, kompleksy, grzechy,
wyrzuty sumienia itp.). Rozproszenia wewnętrzne nie powinny być traktowane jako
przeszkoda, ale jako wyzwanie do podjęcia i przepracowania problemów życia.
Modlitwa wówczas nie przypomina miejsca walki z rozproszeniami, ale raczej
miejsce ich rozwiązywania przed i z Bogiem. Ważnym czynnikiem w modlitwie jest
wyobra nia. Wyobra nia jednak jest kapry na - jak pogoda - i może przeszkadzać
w modlitwie. Niektórzy mistrzowie modlitwy podpowiadają i proponują usuwać
wszystko z niej to co rozprasza. Jednak takie całkowite ogołocenie, na ogół, nie jest

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie z minionego stulecia. Kogo
rozpoznajemy na zaprezentowanym zdjęciu ? To zdjęcie jest
z 1971 roku. Zapraszam do refleksji i do wspomnień również
pisemnie do gazetki parafialnej.

Jeszcze o kaplicy cmentarnej.
Po odnowieniu i od wieżeniu
kaplica wygląda zupełnie
inaczej. Źziękuję tym
wszystkim, którzy podjęli się
wysiłku od wieżenia kaplicy.
Źobro które jest wykonane z
miło cią pozostaje na kolejne
lata. Bóg zapłać Panu Markowi i
tym,
którzy pamiętali o
tym, że parafia Wietrzno to
wspólnota, którą tworzymy my
sami we współpracy z łaską
Bożą
i nauką
Ko cioła. Owoce tego

