Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm.+ Mateusz i Konstancja Piotrowscy

Wtorek

18.00

60 lecie sakramentu małżeństwa Zofii i Zdzisława Liwosz

Środa

18.00

zm. + Helena Wilk

Czwartek

18.00

zm. + Zofia Guzik

Piątek

18.00

zm.+ Leonia i Franciszek Czelny

Sobota

18.00

zm. + Henryk Jastrzębski

Niedziela

8.00

zm. + Leonia i Franciszek Czelny

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Janina i Jan Pikul

Intencje mszalne w tygodniu 19.09-25.09.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 18.09.2016 r.
1. Dzi trzecia niedziela miesiąca wrze nia. Jest to Niedziela rodków Społecznego
Przekazuś prasy, radia, telewizji. Modlimy się w tym tygodniu i dzisiaj za media
o uczciwe, rzetelne, przyjazne przekazywanie informacji. Pamiętamy w modlitwie
o naszym diecezjalnym Radiu Fara.
2. Dokonałem zapłaty - w tym tygodniu - P. konserwatorowi Adamowi Janczy za
konserwacje estetyczną ambony. Suma zaplanowana na te prace konserwacyjne przy
ambonie toś 17.910,76 złp. P. Konserwator z Przemy la przekazała dotacje na ten cel
w wysoko ci 10.000.00 złp.
3. W tym roku - jak wiadomo wam parafianom - dokonują się prace przy technicznej
konserwacji wielkiego ołtarza. Koszt tego pierwszego etapu prac to sumaś 56.015.06
4. W poniedziałek - 19.09. o godzinie 17.00 - na plebani - spotkanie kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania z klasy Pierwszej Liceum i ze szkół rednich - przed
przyjęciem Sakramentu Bierzmowania z ks. Dziekanem Stanisławem z Dukli.
5. Przygotowanie do wizytacji ks. Arcybiskupa Adama Szala w naszej parafii ma
najpierw wymiar duchowy, pamiętajmy o tym w naszej codziennej modlitwie.
Zadbajmy też sami o wymiar estetyczny naszego Ko cioła i cmentarza.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 24.09. - proszę rodziny jest Szyszlak i Macko ś
bardzo dziękuję rodzinom Marosz, Król, Szyszlak za ostatnie sprzątnie i za kwiaty
ko cioła. Ogłoszenie odno nie sprzątania i ubierania ko cioła przed Odpustem
parafialnym podam później czyli w niedziele 25.09.
7.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla
prenumeratorów w zakrystii - na ko ciele wyłożony jest
kolejny numer Gazetki Parafialnej.

Cieszymy się w parafii z sakramentu małżeństwa,
a Sakrament Małżeństwa w parafii w dniu

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

O Ewangelii z Sercem.
„Kto w bardzo małej sprawie jest
wierny, ten i w wielkiej będzie wierny;
a kto w małej sprawie jest nieuczciwy,
ten i w wielkiej nieuczciwy będzie.
Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą
mamoną nie okazaliście się wierni, to
kto wam prawdziwe dobro powierzy?
Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem
nie okazaliście się wierni, to któż wam
da wasze?”...
z Ewangelii św. Łukasza
[…] Siewca wyszedł siać ziarno. A gdy siał,
jedno padło na drogę […] Znamy na pewno
tę Jezusową przypowie ć. Wiemy, że ziarna
z siewu Siewcy padły na drogę, na ziemię
skalistą, a kolejne między ciernie, i tylko
czę ć na żyzną, przygotowaną ziemię.
Rozumiemy kogo oznaczają
poszczególne grupy - sam Jezus wyja nił tę przypowie ć - warto postawić jednak
pytanie - jaką jestem glebą? Czasem może będę drogą, czasem może skałą, będą i dni
że słowo zagłuszą we mnie codzienne troski, ale może przyjmę ziarno słowa i wydam
owoc. Czasem będzie tak, że ziarenko zapadnie we mnie i ożyje nie od razu, tylko we
wła ciwym czasieś może wtedy, gdy przyschną ciernie. Potrzeba jeszcze niekiedy by
spadł deszcz, albo wzeszło słońce… Tak, jeste my glebą, na której Bóg przez cały
czas sieje ziarnoś
sieje z cudowną hojno cią. Tak po ludzku niekiedy pytamy,
czy ma sens sianie ziarna na drogę lub między ciernie? Nam się to wydaje
niezrozumiałe. Bóg jednak wie, że ziarno musi dotrzeć i tam. Tak, każdy skrawek
ludzkiego serca musi zostać zasiany.
Z podobną hojno cią i my sami mamy

Na drogach
modlitwy i życia
duchowego.

7 dróg wychowania serca
ludzkiego do modlitwy.
Lekcja VI - Bądź jak Abraham.
Kiedy się codziennie wiernie modlisz,
bądź jak biblijny Ojciec wiary,
bądź jak Abraham składający
swego jedynego syna w ofierze.
Jest to i dla Ciebie ważny znak;
Abraham gotów był oddać
Panu Bogu wszystko...
I ty sam jak On pozostaw wszystko,
a w tym pozornym oddaniu
i opuszczeniu Pan Bóg napełni Cię
swoją cudowną obecnością i na nowo wszystko Ci z powrotem przywróci...
W Pi mie więtem czytamy - w Księdze Rodzaju - Bóg powiedział do AbrahamaŚ
„Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca…”„wyjdź”, to oznacza również
podejmij decyzjeś zadecydujś odważ się, zreflektuj się, posłuchaj i zrozum...
Filon Aleksandryjski jak również wielu mistyków i Ojców Ko cioła interpretuje te
słowa Biblii w duchu wiary i modlitwy, oraz w duchu ascetyczno-mistycznymś to
znaczy ukazuje, że w słowie - „Wyjdź” - chodzi o decyzję pozostawienia ziemskich
nieuporządkowań, pełnych chaosu my li chodzi o decyzję wiary. Jan Tauler tekst tej
perykopy Księgi Rodzaju zestawia ze słowami Jezusa ChrystusaŚ „Kto ze względu na
mnie opuści wszystko, stokroć tyle otrzyma, a nadto i życie wieczne odziedziczy”...
Druga decyzja a zarazem i próba wiary Abrahama dotyczyła jego osobistych planów
i zamierzeńś Abraham miał złożyć swego syna w ofierze, zatem absolutnie wszystko,
to co kochał. Bóg nie pragnie ofiar z ludzi, z ludzkiej krwi, ale przyjmuje gotowo ć
jego serca do oddania wszystkiego w absolutnej miło ci i ofierze. Wyrzeczenie się
wszystkiego oznacza ubóstwo i pokorę. Podobnie jest z modlitwą. Tak, taka prosta
modlitwa Jezusowa, różańcowa, maryjna, na wzór Abrahama jest jak najbardziej
ubogą modlitwą a zarazem niesłychanie bogatą. Czy można sobie wyobrazić co
bardziej prostego jak powtarzanie jednego wezwaniaś „Panie Jezu Chryste zmiłuj się
nade mną!”, czy „Zdrowa Maryjo” lub „Jezu ufam Tobie” wiele razy.(itd.)
Ojcowie Pustyni, Mistrzowie modlitwy, Ojcowie Ko cioła zalecali częstoŚ „Kiedy
się modlisz, bądź przed Bogiem jak dziecko, pełen ufności i otwieraj się na Jego
łaskę, zaufaj Jemu a nie sobie”…! Oznacza toś trwaj w tajemnicy modlitwy przed
Bożą Tajemnicą. Nie chciej sprowadzać Boga do porządku ludzkiego, tylko trwaj
w Jego Misterium, a On Cię przemieni swoją łaską. On jest Tajemnicą i Misterium.
A zarazem On Bóg, jest Ojcem.
W wiernej modlitwie musimy zadecydowaćś wyrzekamy się naszej wiedzy o niebie

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

O jednym ze wcześniejszych zamieszczonych zdjęć
w Gazetce - wspomina P. Irena Malinowska - Cichy.
Wspomnienia są jak piękne kwiaty, dlatego zawsze warto je pielęgnować i nosić
w sercu jako skarb. Cieszę się , że na progu nowego roku szkolnego mogę powrócić
do wspomnień gdy to my chodzili my do szkoły. Były to piękne i niezapomniane
chwile. Wychowawczynią naszej klasy była Pani Helena Bek. Na zdjęciu - może
zacznę od Grona Pedagogicznego - jest Pani Zofia Ekiert pani Zofia Piotrowska,
Dyrektor Szkoły - Pan Józef Kopacz Pani Janina Kubaszczyk pani Maria Głód Pani
Maria Kopacz. Chłopcy od lewejś Tadeusz Szopa, Kazimierz Przybyła, Wojciech
Gniady, Tadeusz Szczurek. Zabrakło na zdjęciu 3 kolegówś Aleksander Rygiel, Jan
Szopa Henryk Kucharski. Dziewczyny od lewejś Maria Zborowska, Małgorzata
Orłowska (Pawliszko) Irena Malinowska (Cichy) Zenobia Pytlak (Jaracz) Janina
Bogacz (Bek), Bożenka Pikul, Czesława wistak (Szczurek) Zofia Bek( Biernat).
Była to nasza zgrana paczka. Pozostało tylko wspomnienie, gdy wszyscy razem
zmagali my się by być najlepszym a to matematykiem, fizykiem, chemikiem,
polonista czy tez sportowcem. Rywalizacja była zdrowa i przynosiła efekty, ale
niestety nadszedł czas - smutny czas - bo musieli my opu cić szkolne mury tutejszej

