KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Henryk Jastrzębski (3)

Wtorek

18.00

zm. + Henryk Jastrzębski (4)

Środa

18.00

Czwartek

18.00

zm. + + Henryk Jastrzębski (5)

Piątek

18.00

zm. + Henryk Jastrzębski (6)

Sobota

18.00

zm. + Henryk Jastrzębski (7)

Niedziela

8.00

zm. + Marian Dziadowicz i o zdrowie syna Krzysztofa

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Henryk Jastrzębski (8)

Intencje mszalne w tygodniu 5.09-11.09.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 4.09.2016 r.
1. 23 niedziela zwykła. Dzi pierwsza niedziela wrze nia, to niedziela adoracyjna
i zmiany tajemnic ró ańcowych. Dzi w Rzymie - w Watykanie - kanonizacja
bł. Matki Teresy z Kalkuty. Niech nowa więta będzie dla nas wzorem jak w XXI
wieku czynić w wiecie miłosierdzie.
2. Dzi po sumie spotkanie Rady Duszpasterskiej na plebani.
3. W tym tygodniu Msze więte o 18.00.
4. Rozpoczniemy w naszej parafii Nowennę Maryjną od 13 .09. i 13 - następnego
ka dego miesiąca przygotowująca nas na misje parafialne i wspomnienie 100 - lecia
Wydarzeń Żatimskich. Ju dzi zapraszam na wieczory uwielbienia i modlitwy.
5. Taca z dzisiejszej niedzieli na Seminarium Duchowne w Przemy lu.
6. 8.09. - więto Narodzenia NMP - w tym dniu odpust w Kobylanach w naszym
dekanacie.
7. Następne spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania odbędzie się
w piątek - 9.09.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 10.09. - proszę rodzinyś Szydło i Mazurś
bardzo dziękuję rodzinom Borek, Mazur, Jastrząb i Sporniak za ostatnie sprzątnie
ko cioła i za kwiaty do Ko cioła .
9.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii
- w drzwiach głównych w przedsionku ko cioła wyło ony jest kolejny numer żazetki
Parafialnej.
10. Pamiętajmy o wizytacji ks. Arcybiskupa w dniu odpustu. Program podam pó niej
równie w żazetce Parafialnej.

Podziękowanie dla pracujących przy parafii.
Dziękuje naszym lektorom (żrzegorzowi, Michałowi, i Patrykowi ) za prace w tym

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Jako stary Paweł,
a teraz jeszcze więzień
Chrystusa Jezusa, proszę
cię za moim dzieckiem, za
tym, którego zrodziłem w
kajdanach, za Onezymem.
Jego ci odsyłam; ty zaś
jego, to jest serce moje,
przyjmij do domu”.

(z listu do Filemona)

„Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim
uczniem”
(z Ewangelii św. Łukasza)
Od pewnego ju czasu *kubek* to popularny gad et reklamowy. żraficy prze cigają
się w pomysłach z kubkiem i to co na kubku. Marketingowcy i reklamujący rozdają
kubki przy ró nych okazjach. Kolekcjonerzy chwalą się równocze nie swoimi
zbiorami. Kubek bywa dzi rzeczywi cie dla wielu - niekiedy ofiarowanym na
pamiątkę - bezcennym upominkiem. I choć reklama zwraca uwagę na nie związany
z nim produkt, to jego przydatno ć mierzy się jednak zawarto cią. Sam w sobie nie
dodaje ani nie ujmuje smaku. Tak, gdy o smaku w nim decyduje napełniający go
płyn, lub zawarto ć w nim podana.
W całej filozofii ycia, drodze wiary i odwadze chrze cijańskiego my lenia chodzi
o to, by równocze nie być kubkiem i napojem. Najlepiej eby ten *kubek* jakim my
sami jeste my był zawsze napełniony Bo ą Wodą - łaską - i ywą wodą - miło cią odbijającą na powierzchni promienie cudu i Bo ego Słońca. O znak jako ci *kubka*

Na drogach
modlitwy i życia
duchowego.

7 dróg wychowania serca
ludzkiego do modlitwy.

Lekcja IV - Bądź jak oddech.
Kiedy się modlisz,
pamiętaj jeszcze o oddechu...
To dzięki niemu każdy człowiek
stał się istotą żyjącą,
stał się istotą żywą...
Oddech od Boga pochodzi i do Boga powraca.
Zjednocz słowo modlitwy ze strumieniem życia,
z oddechem
a wówczas nic od Dawcy życia cię nie odłączy.
Potrafisz,
zasłuchaj się tylko w wybaczenie…
ten Boży dar - oddech - czyni wolnym.
Hebrajskie słowo *Ruah* oznacza wiatr, oddech i Ducha.
Oddech rozumiany był jako tchnienie ycia, nadawał moc wypowiadanemu słowu,
które stawało się yciem, było jakby obdarzone yciem, miało niejako swój byt,
swoje istnienie. Tak, słowo i czyn - w jedno ci . W my li biblijnej to szczególny
znak. Bóg mówi i to się dzieje. Bóg mówi i to się dokonuje.
Z tego wła nie powodu źzaw nie mógł otrzymać od swego ojca Izaaka drugiego
błogosławieństwa. Raz wypowiedziane słowo ju owocowało. Słowo ma tak wielką
moc, e Bóg stwarza wiat przez SŁOWO i przez SŁOWO wiat zbawia.
Słowo w tradycji biblijnej nie tyle oznacza, co uobecnia, szczególnie dotyczy to
imieniaś dlatego te wszystkim epifaniom Boga, Objawieniom Boga w Starym
Testamencie towarzyszyło zawsze pytanie o imię Boga.
O Imię Boga pytał Moj esz, Izajasz, Jakub, (itp.)
Człowiek od niepamiętnych czasów wzywał imienia Pana, imienia Boga a cała
historia Izraela narodu wybranego wiadczy, e Bóg odpowiadał na to wezwanie „Moj esz i Aaron i Samuel w ród tych, co wzywali Jego imienia, wzywali Pana,
On ich wysłuchiwał” mówi Pismo więte.
Teraz mo e łatwiej nam będzie zrozumieć dlaczego słowa modlitwyŚ „Panie Jezu
Chryste zmiłuj się nad nami!”, Ave Maria, Jezu ufam Tobie, (itp.) powtarzano w
rytm oddechu, zgodnie z zaleceniem ojców Ko cioła.
Oddech to wchodzenie w Tajemnice Boga w Jego Obecno ć. Nie ka dy oddech jest
dobry, warto postarać się o to, aby oddychać Bo ym tlenem, czyli łaską u więcającą,

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie dotyczy lat 70 - tych minionego
stulecia. Kogo rozpoznajemy na zaprezentowanym
zdjęciu ? Zachęcam do pisemnej refleksji w żazetce
Parafialnej.

Zapomniana tradycja.
Błogosławieństwo.
Wstydzimy się dzi troszeczkę znaku błogosławieństwa
w rodzinach i w yciu. Dlaczego?
Tak, warto dzi postawić
to podstawowe pytanie
o błogosławieństwo nam współczesnym Polakom.
Kiedy błogosławiono domy, pola, drogi, dzieci przed do szkoły, emigrantów za
chlebem, ołnierzy.(itd.) Dzi widzimy znak błogosławieństwa tylko w ko ciele a
domach, raczej rzadko, najczę ciej tylko w czasie zawierania sakramentu
mał eństwa. Dlaczego tak jest ?!
Tymczasem bez znaku błogosławieństwa nie ma dobrych owoców w naszej

