Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm.+ Henryk Jastrzębski

Wtorek

18.00

zm. + Henryk Jastrzębski

Środa

18.00

zm. + Tadeusz Olbrycht

Czwartek

14.30

Msza więta odpustowa i za Bierzmowanych

Czwartek

18.00

zm. + Michalina Piotrowska

Piątek

18.00

zm.+ Bogusława i zmarli z rodziny Solińskich i Jastrzębskich

Sobota

17.00

Niedziela

8.00

zm. + Marek Karpaciński i zmarli z rodziny Sajdaków

Niedziela

10.30

zm. + Kazimiera Bogacz, Zofia, Halina, Bronisław Szydło

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 26.09-2.10.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 25.09.2016 r.
1. 26 Niedziela zwykła. Dzi czwarta niedziela wrze nia. Niech nasze oczekiwanie
na Odpust parafialny i wizytacje J.E. Ks. Arcybiskupa zaowocuje wielką troską
o naszą wspólnotę parafii i o jedno ć w niej. Pamiętajmy że wizytacja odbywa się
w roku rocznicy 1050 - lecia Chrztu Polski. Wizytacja jest łaską ogarniającą całą
parafie, wiernych i ma nam wierzącym ukazać powszechno ć Ko cioła. Niech nas
zatem nie zabraknie w tym dniu w ko ciele parafialnym. Wizytacja rozpocznie się
29.09. od kancelarii parafialnej i plebani, później J. E. Ks. Arcybiskup uda się do
obu szkółś14.00 wizytacja cmentarzaś o 14.30 Msza więta - Eucharystia odpustowa
- z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania i spotkaniem z grupami parafialnymi.
O 18.00 wieczorna Msza więta już bez udziału Księdza Arcybiskupa.
3. Ofiary na ko ciół i na parafię z trzeciej niedzieli miesiąca to suma 3250 złp.
Bóg zapłac ofiarodawcom tym, którzy pamiętają o parafii i jej dziełach.
4. Spowiedź przed odpustem - dla bierzmowanych, wiadków, rodziców, we wtorek
od godziny 16.30. Zachęcam do skorzystania i parafian, będą kapłani z dekanatu.
5. Początek nabożeństw różańcowych - w sobotę 1.10. Zapraszam i zachęcam do
Modlitwy Różańcowej dzieci, młodzież, starszych parafian. Szczegółowe dni dla
poszczególnych uczestników - celem prowadzenia modlitwy Różańcowej - będę
podawał w czasie ogłoszeń duszpasterskich. Zachęcam do różańcowego konkursu.
6. Do sprzątania - na rodę przed odpustem - 28 .09. - proszę rodzinyś Bek, Bogacz,
Mermon, Erdelli, Bossekota, Kołacz, Kłapś bardzo dziękuję rodzinom Macko ,
Szyszlak 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. Bądźmy w tych dniach odpustu i wizytacji ks. Arcybiskupa zjednoczeni i we

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Proszę Cię więc, Ojcze,
poślij go do domu mojego
ojca. Mam bowiem pięciu
braci: niech ich przestrzeże,
żeby i oni nie przyszli na to
miejsce męki”.
Lecz Abraham odparł: „Mają
Mojżesza i Proroków, niechże
ich słuchają”.
Tamten odrzekł: „Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto
z umarłych
poszedł do nich,
to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i
Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych
powstał, nie
uwierzą”.
(z Ewangelii św. Łukasza)
Patrzę na jesienne widoki, przyrodę i na zdjęcie gór. Tak, to jesienne kolorowe
piękno to moje Boże bogactwo. Przepełnia rado cią moje serce bardziej niż nowa
komórka czy nawet perspektywa możliwo ci kupienia dobrej rzeczy jakiego skarbu.
Póki moje oczy jeszcze widzą cud natury, nikt mi go zabrać nie może. A najlepsze
jest to, że nawet je li inni ludzie widzą to samo, to tego skarbu wcale nie ubywa.
Cudownie Pan Bóg to podzielił dla nas wszystkich. Ale czasem mam wrażenie, że
przez ekrany telewizora nie wszyscy widzą jesienne barwy. I musi zaistnieć jakie
wydarzenie, aby my spostrzegli te zmagania i zmianę dokonującą się w wiecie.
Podobnie będzie z wizytacją ks. Arcybiskupa i sakramentem Bierzmowania. Zstąpi
Duch więty nie tylko na 7 kandydatów (Weronikę Le niak, Weronikę Sosińską,
Weronikę Dembiczak, Patryka Piotrowskiego, Maksymilian Koraba, Krystynę Annę

Na drogach
modlitwy, wiary i
życia
duchowego.
7 dróg wychowania serca
ludzkiego do modlitwy.
Lekcja VII - Bądź jak Jezus.
Kiedy się wiernie modlisz,
to Jezus modli się w tobie
do Ojca w Duchu więtym.
Kiedy się wiernie modlisz
to wówczas jeste niesiony
żarem Jego cudownej
i ukrzyżowanej miło ci.
Bądź wówczas jak strumień
i jak rzeka służąca każdemu,
a przyjdzie czas, że sam przemienisz się w Miło ć. I wtedy rzeczywi cie zaowocujesz
Jego łaską na wiele możliwo ci...
Bóg - jak wiemy i rozumiemy z kart Biblii - Pisma więtego - jest obecny w Imieniu.
Gdy zatem w modlitwie - jak w oddychaniu - wymawiamy imię Jezusa, On staje się
obecny w nas i między nami, jest naszym Nauczycielem i Mistrzem. „Choćby Ci dał
Pan chleb ucisku i wodę utrapienia, Twój Nauczyciel już nie odstąpi, ale oczy twoje
patrzeć będą na Twego Mistrza. Twoje uszy usłyszą słowa rozlegające się za TobąŚ
To jest droga , idźcie nią!, gdyby zboczył na prawo lub lewo.” Cała nasza modlitwa
prowadzi to tego, aby mieć wiadomo ć blisko ci i obecno ci Boga we wszystkim,
co nam się w życiu wydarza, zarówno w tym , co mile i przyjemne jaki w tym, co
trudne i bolesne. Ojcowie Pustyni mówili o chodzeniu w Bożej obecno ci, o życiu
"w obliczu Tego, który patrzy na nas z wysoka".
Powtarzać imię Jezusa, to także wołaćŚ „Maranatha! (Przyjdź Panie! Przyjdź Panie
Jezu!)”. Angielski benedyktyn, ojciec John Main, który w naszym stuleciu odkrył na
nowo praktykę medytacji chrze cijańskiej, zalecał swym uczniom, aby podczas
medytacji modlitewnej powtarzali ewangeliczne wezwanieŚ „Maranatha!”.
Dzi istnieje na wiecie, zarówno na Wschodzie jak i na Zachodzie, wiele wspólnot
i grup medytacyjnych, które praktykują medytację według zaleceń ojca Johna Maina.
W tej medytacyjnej modlitwie jeste my wszczepieni w Trójce więtą „Nikt nie wie,
kim jest Syn, tylko Ojciecś ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce
objawić” mówi nam Apostoł Narodów w. Paweł. Dlatego równocze nie może
Ojcowie Pustyni bardziej dbali o to, aby być z Bogiem niż o to, aby o Nim mówić.
Gdy młody filozof spytał starca Serafina o Jezusa, otrzymał taką naukęŚ „By modlić
się jak Syn - trzeba by stał się synem i utrzymywał z Tym, którego On nazywa swym
i naszym Ojcem te same związki blisko ci jak onś jest to dzieło Ducha więtego,

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Kolejne wspomnienie z minionego stulecia.
Kogo rozpoznajemy na zaprezentowanym zdjęciu ? . Zachęcam do pisemnej refleksji
w Gazetce Parafialnej.

