Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

16.30

Wtorek

16.30

Środa

16.30

Czwartek

18.00

zm. + Kazimierz i Władysława Knap

Piątek

18.00

zm. + Edward Wójtowicz

Sobota

18.00

za małżonków w 50 rocznicę zawarcia ich sakramentu małżeństwa

Niedziela

8.00

zm. + Franciszek i Leonia Czelny

Niedziela

10.30

zm. + Weronika i Justyn Długosz

Niedziela

15.30

za parafian

zm.+ Jan i Maria Piróg

Intencje mszalne w tygodniu 22.08-28.08.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 20.08.2016 r.
1. Dzi 21 niedziela zwykła. Trwa czas wakacji. Pamiętajmy zawsze wszyscy - nie
tylko dzieci i młodzież - na wakacjach o niedzielnej Mszy więtej, o modlitwie
codziennej i o praktykach chrze cijańskiej wiary i wiadectwie życia.
2. Dzi równocze nie trzecia niedziela sierpnia. Bóg zapłac parafianom zatroskanym
o parafie i ko ciół, którzy wspierają prace w naszej wiątyni.
3. Fundacja „Ko ciół w potrzebie” zbiera bezpłatnie stare i niepotrzebne sprzęty
zużytego domowego AGD. Jest to okazja do oczyszczenia domu i wiata.
Zbiórka ta służy celom misyjnym i odbędzie się na naszym parkingu 30 sierpnia.
4. Nie zapominajmy w sierpniu o Księdze Trzeźwo ci i abstynencji.
5. W piątek - 26.08. - Uroczysto ć Matki Bożej Częstochowskiej. W tym dniu nie
ma postu. Zapraszam czcicieli Matki Bożej Częstochowskiej na Mszę więtą.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 27.08. - proszę rodzinyś Szopa, Szopa,
Majchrzak - Jaracz, Rożnowskiś bardzo dziękuję rodzinom Nowak - Szwast,
Zajdel -Bogaczyk za ostatnie sprzątnie ko cioła i za kwiaty do ko cioła.
7.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii
- na ko ciele wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.
8. Powróciły do naszej parafii odczyszczone i wyzłocone puszki, pateny i kielich.
Tym samym naczynia liturgiczne do sprawowania Eucharystii nabrały już całkowicie
innego wyglądu. Pozostała jeszcze do odnowienia monstrancja ale ta będzie oddana
do wyczyszczenia później, może w zimie, lub w przyszłym roku.
9. Pamiętajmy o ołtarzu polowym, aby można było go po wiecić na wrze niowym
odpu cie w czasie wizytacji ks. Arcybiskupa Adama Szala.

Podziękowanie za prace przy parafii.
Dziękuje za prace przy parafii w tym tygodniuś P. Józefowi Matelowskiemu

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Z nich także wezmę sobie niektórych
jako kapłanów i lewitów” – mówi Pan”.
Prorok Izajasz
„On rzekł do nich: „Usiłujcie wejść
przez ciasne drzwi; gdyż wielu,
powiadam wam, będzie chciało wejść,
a nie będą mogli”.
z Ewangelii św. Łukasza
Czy to nie dziwne? Codziennie w XXI wieku
do wiadczamy, oglądamy, zauważamy sami
jak mało znaczy człowiekŚ wojny, agresja, zło ć jednych przeciw drugim, kataklizmy,
zawirowania ekonomiczne, choroby - i już człowiek traci siły, bezpieczną przestrzeń,
możliwo ć rozwoju, życie. A Słowo Boże nieodmiennie opowiada nam o
wywyższeniu człowieka przez Boga, i o chwale Bożej,
w której może każdy
człowiek uczestniczyć.
I dziwne jest równocze nie i to, że gdy nawet prowadzimy tak zwane „dobre życie”
jako ludzie bogobojni, na ziemi nie unikniemy nieszczę cia czy kryzysu. Tak, takie
do wiadczenia, jak słabi jeste my i bezsilni, są naszym udziałem. A jednak i nasz głos
rozlega się po ziemiś potrafimy wychwalać w modlitwie Boga, Jego miłosierdzie,
wielko ć, łaskę. Tak sławimy Jego potęgę i zyskujemy wolno ć. „Synowie są wolni”
- tłumaczy nam Jezus, mimo działania zła. Choć musimy płacić daninę temu, co tu na
ziemi ma władzę nad nami - jeste my wolni. Gdy wybieramy Boga, i tylko przed Nim

Na drogach modlitwy i życia duchowego.
7 dróg wychowania serca
ludzkiego do modlitwy.
Lekcja II - Bądź jak kwiat !
Kiedy się modlisz, bądź jak kwiat,
jak cudowny słonecznik zawsze
skierowany ku słońcu.
Jego łodyga jak kręgosłup,
zawsze jest prosta.
Tak i Ty bądź otwarty i ofiarny,
bądź gotowy przyjąć wszystko
bez lęku - a wówczas - nie zabraknie
ci Bożego światła
w Twojej codziennej drodze życia.
Pierwsza lekcja dobrego wychowania do modlitwy „Lekcja Góry”, uczy prawdziwej
pokoryś lekcja góry uczy jeszcze nas wierzących czym jest dar wieczno ci i czym
jest stało ć i niezmienno ć w drodze do Boga przez modlitwę.
Druga lekcja - „Lekcja kwiatu” - uczy czym jest przemijanie i czym jest znikomo ć
ludzkiego bytu, egzystencji, ludzkiego życia. Kwiat uczy postawy ciała na modlitwie
(wyprostowany kręgosłup jak łodyga, bardzo pomaga w koncentracji umysłu), ale
równocze nie uczy skierowania umysłu i woli ku Bożemu wiatłu. Jest to bardzo
praktyczne podej cie do nauki modlitwy. Było ono również bardzo dobrze znane w
pierwszych wiekach chrze cijaństwa. Często uwypuklano wtedy szczególny związek
między praktyką i teorią modlitwy. Praktyka wychowania do modlitwy oznaczała
„aktywne życie” chrze cijan, nie tyle w sensie apostolatu czy pełnienia uczynków
miłosierdzia (chociaż działania te zawierały się w praktyce), ale w sensie wysiłku
zdobywania cnót chrze cijańskich. Natomiast „teoria”, zazwyczaj tłumaczona była
też jako „kontemplacja”, i oznaczała inną „wizję wiatła” na podobieństwo wizji
apostołów na górze Tabor, na górze przemiany i modlitwy. Jakkolwiek wierzono, że
jedno i drugie działanie przepełnione jest łaską, to jednak istniało przekonanie, że na
drodze do Boga nie pozostajemy całkowicie bierni. Uważano, iż teoria nie będzie
nam dana, jeżeli nie będzie poszukiwana. Tradycja Zachodu i Ko cioła na zachodzie
zna również do wiadczenie „wizji wiatła” - dzięki w. Benedyktowi, który zobaczył
„cały wiat w jednym promieniu słońca”. Zatem podsumowującś Podobnie jak kwiat
pochyla się pod wpływem wiatru, tak również ten aspekt modlitwy człowieka wiary
znajduje swój wymiar w praktyce życia. Znakiem bezdyskusyjnym tej zasady na
wiernej modlitwie są pokłony i uklęknięcia w czasie jej trwania. We wczesnych
regułach zakonnych i monastycznych zalecano nawet i około 100 pokłonów podczas
czasu modlitwy. Natomiast w nawiązaniu do kwiatów skłaniających się ku słońcu
warto zacytować poetęś „Róża kwitnie powoli, z godnością, ale gdy zakwita budzi
wśród ludzi wzruszenie ” - podobnie powinni my i my sami powtarzać w sumieniu sercu - w my lach - słowa modlitwy, które zmieniają nasze my lenie, wprowadzają
pokój i łagodno ć, uczą pokoryŚ „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami!” „Jezu
Ufam Tobie”, Zdrowa Maryjo!... Dla ludzi wierzących przebywanie i obecno ć

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Kolejne wspomnienie dotyczy lat 60 tych minionego
stulecia. Kogo rozpoznajemy na zaprezentowanym
zdjęciu ? . Zachęcam do pisemnej refleksji w

