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Godzina

Poniedziałek
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Wtorek

18.00

Środa

18.00

Czwartek

8.00

rozpoczęcie Roku Szkolno - katechetycznego 2016/2017

Czwartek

18.00

zm. +Bronisława, Bronisław Janina Smaga

Piątek

18.00

zm. +Henryk Jastrzębski (1)

Sobota

18.00

zm. +Henryk Jastrzębski (2)

Niedziela

8.00

zm. +Wanda Matelowska

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Władysław i Leonia Sanoccy

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej
o Bo e błogosławieństwo i opiekę Matki Bo ej dla Kamila i Liwii

Intencje mszalne w tygodniu 29.08-4.09.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 28.08.2016 r.
1. Dzi 22 niedziela zwykła. Kończy się ju czas wakacji. Bąd my wdzięczni Panu
Bogu za chwile odpoczynku i za ten czas wakacji, w którym dokonuje się nasze
przetworzenie, nabranie sił do zrozumienia Boga i Jego Miło ci w Ko ciele i wiecie.
2.W ubiegłą trzecią niedziele miesiąca sierpnia parafianie ofiarowali 3.000.00 złp. na
rozpoczęte prace przy parafii i naszym ko ciele. Bóg zapłać parafianom zatroskanym
o te dzieła i tym wszystkim, którzy wspierają prace przy naszej wiątyni.
3. Żundacja „Ko ciół w potrzebie” zbiera bezpłatnie stare i niepotrzebne sprzęty
zu ytego domowego AżD. Jest to okazja do oczyszczenia domu i wiata. Zbiórka
słu y celom misyjnym i odbędzie się na parkingu przy ko ciele 29 i 30 sierpnia.
Pamiętajmy o tej inicjatywie. Ulotki na tet temat zostały rozdane w ubiegłą niedzielę.
4. Na pro bę turystów i czcicieli Matki Bo ej wystawiam Księgę pró b i wpisów
modlitewnych. Mo na się do niej wpisywać z formą modlitewnego westchnienia lub
pro byś jest to równie okazja do odkrywania kultu maryjnego w naszej parafii przez
powrót do starej tradycji Ko cioła.
5.W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca
wrze nia. Pamiętajmy o sakramencie spowiedzi i o nabo eństwach. Do chorych
w parafii - z Naj więtszym Sakramentem - udam się w piątek - od godziny 8.00.
6.Czewartek - 1.09. - początek Roku Szkolnego i katechetycznego. Msza więta
o godzinie 8.00. Zapraszam nauczycieli, Dyrekcje Szkół i rodziców wraz z dziećmi.
7. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 21 .05. - proszę rodzinyś Sporniak, Borek,
Mazurś bardzo dziękuję rodzinom Ro nowski, Szopa, Szopa, Majchrzak - Jaracz
za ostatnie sprzątnie ko cioła i za kwiaty do ko cioła.
8.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania dla prenumeratorów
w zakrystii. Pod chórem ko cioła wyło ony jest kolejny numer Parafialnej żazetki.

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Serce rozumnego rozważa
przypowieści, a ucho słuchacza
jest pragnieniem mędrca”...
z Księgi Syracydesa
A będziesz szczęśliwy,
ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz
przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”...
z Ewangelii św. Łukasza
Ka dy człowiek pragnie Miło ci, tęskni za Nią i poszukuje Jej. Bywa niekiedy, e
zadawala się jedynie jej namiastką. Tak, miło ć ska ona egoizmem, zło cią, czy
grzechem (itp.), nie spełnia naszych pragnień i oczekiwań, a niesie wręcz wielkie
rozczarowanie. Jezus - wiemy o tym z Jego źwangelii - porównuje Miło ć do ognia
ogarniającego cały wiat i wszystkich ludzi. Ogień ogrzewa, daje wiatło, spala w
słu bie, i taka jest prawdziwa miło ć. Czujemy się bezpiecznie, gdy jeste my pewni
czyjej miło ci i yczliwo ci. Miło ć nieraz wymaga ofiary, rezygnacji z własnych
planów, oczekiwań. Jezus dał temu wyraz w swoim posłuszeństwie wobec Ojcaś
to zaprowadziło żo a na krzy . ycie z Bogiem, z Jego miło cią jest ukrzy owane,
wiele razy trzeba bowiem narazić się nawet na wy mianie, kpinę czy agresję.
Je li kto pragnie Miło ci, musi tak jak Jezus wziąć krzy na swoje ramiona i nie
szczędzić sił do okazywania jej w konkretnych czynach. Czy stać nas na taką miło ć?!
Czy mo e szukamy czego bardziej wygodnego, niewymagającego i bezpiecznego?

Na drogach modlitwy
i życia duchowego.

Z

7 dróg wychowania serca
ludzkiego do modlitwy.

Lekcja III - Bądź jak ocean.
Kiedy się wiernie modlisz bąd jak ocean...
w swej głębi on zawsze jest nieporuszony.
Jego fale przypływają i odpływają… zadziwiając jednostajnością pracy
a zarazem niepojętą tajemnicą Misterium ywiołu i żłębiny,
która potrafi ukryć swoje tajemnice i granice.
Tak i ty bąd spokojny w modlitwie w swym sumieniu - sercu,
w swoim wnętrzu, a złe myśli wówczas jak fala same odejdą…
Tak, modlitwa jest jak ocean, jak fala oceanu...
Bóg jak ocean ofiaruje swój dar i pokój dla modlącego się wiernie...
Taka jest natura naszego umysłu - my li same przychodzą i odchodzą... Je li umysł
chcemy opanować i nim zawładnąć, jak nam podpowiadają media, powodujemy
tylko większe zamieszanie, najlepiej w drodze oczyszczenia umysłu zrozumieć
potrzebę ciszy. Potrzebujemy ciszy, milczenia, samotno ci, aby móc się dobrze
modlić i yćś potrzebujemy równocze nie wielkiej prostoty i prostolijno ci. Wiedza
taka, która wszystko uogólnia, ocenia, osadza, zabiera dla siebie, mo e być wielką
przeszkodą w modlitwie, pozbawia bowiem ona wra liwo ci, a w dalszej jeszcze
konsekwencji ofiarnej prostoty i yczliwej cnoty. Postawa chrze cijańska, biblijna
pełna jest Misteriumś ta postawa nie wynika z wrogo ci wobec intelektu, rozumu, ale
z poczucia głębokiej Tajemnicy, czyli niepoznawalno ci istoty Boga i spraw boskich
na drodze czysto rozumowej. Pomocą w drodze do Boga jest rozmiłowanie serca.
Czytanie Pisma więtego z miło ci i dla Miło ci jest podstawowym obowiązkiem
chrze cijan poznających Boga i modlących się. Niektórzy Ojcowie Ko cioła znali na
pamięć, fragmenty słów Biblii, perykopy Nowego Testamentu i wersety Psalmów.
wiadczy o tym wiele opowiadań. Trzeba jednak wiele do wiadczyć, aby stanąć
przed Bo ą Tajemnicą, do której droga prowadzi jak e często przez noc i ciemno ci
niezrozumienia, po to, aby mieć odwagę powiedzieć z wielką pokorą wobec Bo ego
Majestatu - „Nie wiem!”. „Usiąd w milczeniu i wejd w wiatło ć, w modlitwę uczą Ojcowie Ko cioła. Jeden z pielgrzymów, w czasie praktyki modlitwy Jezusowej
i ró ańcowej napisałŚ „Tak przywykłem do modlitwy, e jeśli przez chwile przestaję
ją odmawiać, to czuję jakby mi czegoś brakowało, jakbym coś utracił (...) Myśli,
które przychodziły mi do głowy, jakoś przycichły i nie myślałem ju o niczym oprócz
modlitwy, do której zacząłem nakłaniać mój umysł, a serce z czasem ju samo
zaczęło napełniać się Bo ym ciepłem i obecnością. Bez lęku zatem, mimo trudności,
mogłem powtarzać słowa modlitwy: „Panie Jezu Chryste zmiłuj się nad nami!”.
Tak, jak w przypływie i odpływie oceanu odkrywa się majestat tajemnicy (ocean,

wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

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

Zapomniana tradycja. Kropielnice
domowe.

