KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm.+ Teresa Stefanik - intencja od Koła Gospodyń Wiejskich

Wtorek

17.00

zm. + Krzysztof Dziadowicz - intencja od rodziny

Środa

17.00

zm. + Jan Skrzeta, Genowefa i Jan Jasińscy

Czwartek

17.00

zm. + Krzysztof Dziadowicz - intencja od rodziny

Piątek

17.00

zm.+ Krzysztof Dziadowicz - intencja od rodziny

Sobota

17.00

zm. + Jan Kucharski

Niedziela

8.00

zm. + Piotr i Maria Sanoccy

Niedziela

10.30

zm. + Elżbieta Wierdak i zmarli z rodziny Wierdak

Niedziela

15.30

za parafian

Intencje mszalne w tygodniu 3.10-9.10.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 2.10.2016 r.
1. 27 niedziela zwykła. Pierwsza niedziela miesiąca października. Dzi niedziela
adoracyjna i zmiana tajemnic różańcowych dla róż w naszej parafii.
2. Za tydzień 9.10. więtujemy Dzień Papieski. Jak co roku tradycyjnie odbędzie się
w całej Polsce kwesta do puszek - na rzecz Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia
w naszej parafii poprowadzą ją uczniowie Gimnazjum i Szkolnego Koła Caritas.
Fundację i Dzieło stypendystów to żywy pomnik ku czci sw. Jana Pawła II.
Pamiętajmy o tym dziele w duchowej łączno ci ze więtym Papieżem Polakiem.
3. Dzisiejszą tacą mszalną wspieramy Wyższe Seminarium Duchowne. Modlimy się
o powołania zakonne i kapłańskie. W Seminarium Przemyskim na pierwszym roku
studiów jest przyjętych tylko 10 kandydatów.
4. W tym tygodniu Msze więte i Nabożeństwa Różańcowe połączone z konkursem
o Naj więtszej Maryi Pannie o godzinie 17.00. Zapraszam całą parafie do ko cioła
i do Modlitwy Różańcowej rodzinnej w domach. Różańcową modlitwę poprowadząś
w poniedziałek - lektorzy, we wtorek - ministranci, w rodę - schola, w czwartek dzieci z przedszkola z rodzicamiś w piątek - młodzież bierzmowana, a w sobotę młodzież ze szkól rednich. Bądźmy w tych dniach październikowych przy Maryi.
5. W tygodniu również pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Wyjazd do
chorych z Naj więtszym Sakramentem - w piątek - od godziny 8.00.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 8.10. - proszę rodzinyś Dembiczak, Dembiczak,
Bulzaś bardzo dziękuję rodzinomś Bek, Bogacz, Mermon, Erdelli, Bossekota, Kołacz,
Kłap za ostatnie sprzątnie i za zakupione kwiaty do ko cioła na czas wizytacji.
7.Tygodnik „Niedziela”, „Rycerz Niepokalanej” - do odebrania - jak zawsze - dla
prenumeratorów w zakrystii - pod chórem - jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.
8. „Kalendarze Rolników - 2017” - tradycyjnie - jak co roku - są do nabycia u Pana
ko cielnego. Cena jednego egzemplarza -20 złp.
9. Dziękuje za zaangażowanie w przygotowanie wizytacji naszej parafii wszystkim,

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

O Ewangelii
z Sercem.
Tak i wy, gdy uczynicie
wszystko, co wam
polecono, mówcie:
„Słudzy nieużyteczni
jesteśmy; wykonaliśmy
to, co powinniśmy
wykonać”.
z Ewangelii św. Łukasza
Jakże niesłychana i prosta Boża Mądro ć kryje się w Bożym Słowie. Tak, ale
odnajdujemy ją dopiero wówczas, gdy potrafimy uwierzyć, gdy odkrywamy
wierno ć, gdy potrafimy odnaleźć wiarę
w cuda. Gdy odchodzimy od
wrodzonej nam pychy i egoizmu na rzecz ofiarnej
służby chrze cijańskiej i
drogi utrwalania pokory rozpoczyna się wówczas przemiana
naszego wiata. I
w ten znak bogactwa Słowa Bożego musimy uwierzyć.
Czasami wydaje nam się, że jeste my panami wiata, że potrafimy wszystko, ale
później okazuje się, że to ułuda i wówczas pali się nam w rękach cały wiatś i dopiero
modlitwa sprawia i przynosi cud. I gdy w końcu podnosimy się z kolan, odkrywamy
że można inaczej. Jest czasami i taka słabo ć, która zwala nas z nógś jest ona jakby
wymierzona prosto w nas, na naszą własną miarę, trafiająca prosto w serce…
Jest i takie kryzysowe nieszczę cie, w obliczu którego jeste my bezradni i zależni
od innych, tak jak małe dziecko, które jest całkowicie zależne od rodziców.
Ale taka chwila bezbronnej zadumy gdy nas dosięga owocuje wiarą. Jest to jak

Na drogach modlitwy
i życia duchowego.

7 dróg wychowania serca ludzkiego
do modlitwy.
Wnioski ... z 7 lekcji o modlitwie.
Każda góra zawsze uczy wysiłku,
który przynosi sens i dar radości
z powodu pokonania siebie samego i z powodu
wiary wprowadzającej w wieczność;
Kwiat, zachwyca ale gdy więdnie uczy przemijania;
Ocean pełen spokoju uczy pokoju
nawet wśród wielorakich przeciwności;
a Miłość ... uczy zawsze miłości.!
Zadziwiające i różnorodne skutki rodzi modlitwa Jezusowa w nas, czy modlitwa
różańcowa gdy ją praktykujemy z oddaniem i przez dłuższy czas. Wspomina o tym
wielu mistyków
i Ojców Ko cioła. Ten dar wiernej modlitwy sprawia że
człowiek potrafi słuchać
i wprowadzać Ewangelie w swoje życie. Z
modlitwy rodzi się odwaga, zrozumienie, ofiarno ć, (itp.). Miło ć Boża, wewnętrzny
pokój, zachwycenie umysłu, czysto ć my li, uszczę liwiające stany życia, my lenie o
Bogu, realizm życiaś to są dary, które nie przychodzą same, trzeba je sobie
wymodlić.
W
modlitwie wnikamy w Pismo więte, rozumiemy mowę stworzenia, czujemy się
oderwani od ziemskiego zgiełku, poznajemy zasady życia wewnętrznego, jeste my
pewni blisko ci Boga, jak również Jego miło ci do nas. Każdy z nas może osiągnąć
szczyty modlitwy Jezusowej, czy różańcowej bez żadnej wielkiej techniki, poza
jedną - „techniką” miło ci i miłowania. Bez niej bowiem modlitwa nic nie znaczy.
Modlitwa - jak rozważano na początku - jest łaską - jest więc darem absolutnie
wolnym i od nas jednak zależy, co z tym darem zrobimy.
Ale gdzie jest największe dobro, tam najłatwiej zasiać również wielkie zło, dlatego
trudno jest spodziewać się wielkich owoców modlitwy bez poważnie potraktowanej
ascezy i wyrzeczenia, zło bardzo niszczy ten wymiar służby chrze cijańskiej.
Ostatecznie modlitwa Jezusowa, różańcowa, psalmami, Eucharystyczna, Msza
więta jak i każda inna modlitwa, jest wyrazem miło ci i do miło ci prowadzi.
Miło ć wystarcza, miło ć również pytaŚ „Dlaczego?”, bo wie, że tylko w sobie
samym nie znajdzie odpowiedzi i oparcia. Miło ć rozumie ze jest potrzebny Ko ciół
jako wspólnota w której zwycięża się zło. Tak, kochać dla samej miło ci i mieć też
odwagę bycia kochanym. Oto znak na nasze czasy. Jedynie życzliwą miło cią może
odpowiedzieć człowiek na bezwarunkową miło ć swego Stwórcy i Zbawiciela.
I jeszcze jedno, gdy postępujemy na drodze wiernej modlitwy, słowa stopniowo
zanikają, rodzi się cisza, w której objawia się miło ć Boga, bo „Bóg jest miło cią”.
Gdy promieniujemy miło cią, Bożą ciszą wtedy pociągamy innych do Boga, i do

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

Zapomniana tradycja. Modlitwa
rodzinna.

Nic tak nie spaja rodziny, jak wspólna modlitwa! To
nadzwyczajny klucz otwierający serce! To też najlepszy rodek nasennyŚ pozwala
spokojnie zasnąć - pisze w jednej ze swoich książek o. Daniel Ange. Tymczasem mimo
bogactwa nauczania i zachęty Ko cioła do tej modlitwy - czasem
jednak uznajemy ją za co wstydliwego, a często nie przychodzi nam nawet do głowy,
by tak się modlić.
W 1984 r. Jan Paweł II w li cie do rodzin pisałś „Niech
wznosi się modlitwa Kościoła, modlitwa rodzin - wszystkich *domowych Kościołów* i
niech będzie w tym roku słyszana, naprzód przez Boga,
a także przez ludzi!
Ażeby nie popadali w zwątpienie”. Ćwierć wieku później, gdy sami dostrzegamy w
wiecie kryzys - nie tylko ekonomiczny - ale może w jeszcze większym stopniu
kryzys warto ci, to papieskie wezwanie wydaje się równie, jak wtedy, aktualne.
Modlitwa rodziny, praktykowana w naszych domach nieraz od
pokoleń, niech

