KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm.+ Jan Jaracz, Paulina i Józef Patla

Wtorek

18.00

zm. + Antonina Kołacz; Anna, Jan, Kazimierz.

Środa

18.00

zm. + Maria i Bronisław Szopa

Czwartek

18.00

zm. + Weronika Czapka

Piątek

18.00

zm.+ Helena i Florian Pelczarscy

Sobota

18.00

zm. + Zdzisława Bek - intencja od uczestników pogrzebu (2)

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Zofia Piotrowska

Niedziela

15.30

zm.+ Lesław Drożdżak

Intencje mszalne w tygodniu 25.07-31.07.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 24.07.2016 r.
1. Źzi 17 Niedziela zwykła. Trwa czas wakacji. Nie zapomnijmy o codziennej
modlitwie, niedzielnej Mszy więtej i uczynkach chrze cijańskiego miłosierdzia.
Źzi również po każdej Mszy więtej błogosławieństwo kierowców i po wiecenie
pojazdów mechanicznych z racji wspomnienia w. Krzysztofa.
2. 2880,00 złp. to dar ostatnich ofiar złożonych przez Was parafian w 3 niedzielę
lipca. Bóg zapłać tym, którzy systematycznie wspierają parafie i rozumieją jej
utrzymanie. Takich rodzin jest 1/3 w całej naszej parafii.
3. We wtorek rozpoczynają się w Krakowie wiatowe Źni Młodzieży - Kraków
2016. Towarzyszy im ewangeliczne hasłoś „Błogosławieni miłosierni albowiem
oni miłosierdzia dostąpią”.
4. Niech nasza codzienna modlitwa łączy się z pielgrzymką Papieża Franciszka do
Ojczyzny i ze wiatowymi dniami młodzieży.
5. 26 lipca wspomnienie w. Anny i Joachima rodziców NMP - jest to również dzień
modlitwy za ludzi starszych i do wiadczonych trudami życia.
6. Źo sprzątania ko cioła - na sobotę 30.07 - proszę rodzinyś Liwosz - Ochała,
Longawa, Pęcakś bardzo dziękuję rodzinom Szeliga, Parylak, za ostatnie sprzątnie
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. Bardzo proszę o wykoszenie trawy wokół swoich grobów na cmentarzu i wokół
grobów opuszczonych i zaniedbanych. Pamiętajmy że cmentarz to nasza wizytówka
i element wiary w życie wieczne.

Podziękowanie za prace przy parafii.
Źziękuję za prace przy polowym ołtarzu w tym tygodniu parafianom Panomś

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Gdy Jezus przebywał
w jakimś miejscu na modlitwie
i skończył ją, rzekł jeden
z uczniów do Niego: „Panie,
naucz nas się modlić”...

z Ewangelii sw. Łukasza
Jezus dzisiaj uczy nas wierzących, jak się modlić i jak postępować wobec ludzi,
którzy mają wobec nas złe zamiary. Rozeznanie tego znaku płynie z modlitwy.
Uczniowie Jezusa to
rozumieli, dlatego prosiliś „Panie naucz nas modlić
się… Modlitwa daje rozeznanie
i uczy, że czasem trzeba od takich ludzi oddalić
się i modlić się za nich o nawrócenie.
Tak, nie można wszystkich przekonać do siebie słowami. Wielu nie da przekonać się
nawet i czynami. Musi upłynąć dużo czasu, by co w ich my leniu się zmieniło. Jezus
pokazuje dzisiaj, co wtedy należy zrobić. Można oddalić się od nich na modlitwę
i robić dalej swoje a modlitwa przywróci siły, aby to swoje czynić z miło cią.
Postępując w taki sposób dajemy wiadectwo nadziei, która jest w nasŚ że to Pan Bóg
ma wszystko w swoich dobrych rękachŚ los dobrych i złych. Tylko On ma moc, by
zniweczyć zamysły pysznych, chcących postawić na swoim, planujących
nieprawo ć i obmy lających zło.
Jeżeli natomiast Bóg dopu ci, by w życiu naszym nastał czas ucisku i kryzysu, to
i wtedy mogę zachować się tak jak Jezus, który pełnił wolę Ojca i wiadczył o Jego
miło ci, przyjmując także cierpienie, ból i mierć a potem zmartwychwstanie.
Abraham potrafił wstawiać się nawet za Sodomą i Gomorą aby ocalić te miasta. Moc

Na drogach modlitwy i życia
duchowego.
Strapienie duchowe.
.
ródłem trudno ci na modlitwie chrze cijańskiej są też
strapienia duchowe. w. Ignacy z Loyoli w taki sposób
opisuje strapienieŚ „Nieprzyjaciel dręczy bez przerwy, wywołuje smutek, którego
przyczyn sami zupełnie nie rozumiemy. Nie odczuwamy pobożności w modlitwie, ani
w kontemplacji, żadnego smaku i upodobania wewnętrznego w mówieniu i w
słuchaniu o rzeczach Bożych.
Na tym jeszcze nie koniec, gdy nieprzyjaciel
spostrzeże, że jesteśmy osłabieni
i upokorzeni, wówczas podsuwa nam
myśl, że Bóg, nasz Pan, zupełnie o nas
zapomniał. W takich chwilach
zaczyna nam się wydawać, że jesteśmy daleko od
Pana naszego i że
wszystko, co zrobiliśmy i co chcielibyśmy jeszcze zrobić, nie ma żadnej wartości”.
I jeszcze jeden bardziej współczesny opisŚ „Oddzielony od Boga, którego jesteś
obrazem, zatracasz swoją tożsamość. Po zerwaniu podstawowej relacji rwą się
również inne relacje. Pozostajesz sam, opuszczony, w samotności coraz większej
i bez granic. Ogarnięty ciemnością nicości, nie wiesz, kim jesteś, skąd pochodzisz
i dokąd zmierzasz!. Jesteś niespokojny, niezdolny do działania, jesteś pozbawiony
nadziei, wiary i miłości. Jesteś jak wzburzone morze, które nie może się uciszyć
i którego fale wyrzucają muł i błoto. (Silvano Fausti SJ).
W życiu duchowym strapienie wyraża się zatem w braku upodobania w sprawach
duchowych, w rodzącej się niechęci do modlitwy, źucharystii, czy sakramentu
pojednania, rozmów o sprawach duchowych (itd.) Odzywają się wówczas wszystkie
stare namiętno ci, niewła ciwe pragnienia. Prawie niemożliwa jest modlitwa.
PrzykładowoŚ pojawia się my l i od razu rozproszenie, czyta się słowa Biblii, które
nie dają rado ci i nic nie mówią, modlitwę powtarza się mechanicznie, z nawyku,
bez zrozumienia. Jest to przykry stan, w którym jakby nic nie owocowało. Człowiek
czuje się do tego stopnia przytłoczony lękiem, że byłby skłonny nawet odrzucić
istnienie Boga. Modlitwę odkłada się wciąż na pó niej...
Ten rodzaj trudno ci bywa czasem dopuszczany przez Boga. w. Augustyn powie
nawet o takim stanie słowamiŚ „Gdzie nie ma pokusy, nie ma modlitwy” (List do
Proby). Jeżeli strapienie dopuszcza Pan Bóg, to wła ciwą postawą będzie zawsze
podjęcie próby aktu wiary i ufno ci Bogu, trwanie w cierpliwo ci. Pamiętajmy, że
wszystko jest Bożą łaską. My istniejemy tylko dzięki łasce Boga. I może brakować
pociechy wewnętrznej, to jednak Bóg nie odmawia człowiekowi łaski, aby przej ć
zwycięsko wszystkie próby. Gdy w. Paweł skarżył się Jezusowi na pewien rodzaj
cierpienia, szczególnie dla niego uciążliwy, usłyszał słowaŚ Wystarczy ci mojej łaski.
Moc bowiem w słabości się doskonali (2 Kor 12, 9).
Źo wiadczenie i poczucie słabo ci jest czasem dla nas ludzi sukcesu upokarzające.
Ale z drugiej strony, wiadomo ć, że wszystko jest darem Bożej miło ci, jest bardzo
oczyszczająca i pozwala trwać w ufnej cierpliwo ci w czasie cierpienia i kryzysów.
Strapienie jest trudno cią przej ciową i stanowi wstęp, preludium do większego daru,
jaki Pan Bóg dla nas przygotowuje. Jezus powie nam w źwangelii w kazaniu na
Górześ „dość ma dzień swojej biedy” (Mt 6, 34). Źlatego nie należy my leć, że
realno cią są tylko te stany, które przeżywamy w czasie strapienia. Przeciwnie! w.
Ignacy zachęca, aby w czasie pocieszenia ładować swoje duchowe akumulatory,

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Kolejne wspomnienie z lat minionego XX wieku. Kogo rozpoznajemy na tym
zaprezentowanym zdjęciu ? Pamięć to bezcenny dar. Zachęcam parafian do pisemnej
refleksji, wspomnień i do podzielenia się nią w
naszej Parafialnej Gazetce.

Zalecenia
konserwatorskie
dotyczące czyszczenia
obiektów zabytkowych
z wyposażenia wnętrza kościołów.
Wszelkie czyszczenie ołtarzy ze złoceniami,
polichromowanych cian oraz
obrazów należy wykonywać ze szczególną ostrożno cią stosując metodę na sucho - tj.
metodę odkurzania, najkorzystniej płaskimi pędzlami o miękkim włosiu.
źwentualnie dopuszcza się zastosowanie do fragmentów złoconych
zastosowanie miękkich ciereczek flanelowych. Inna metoda czyszczenia obiektów

