Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Zdzisława Bek - intencja od uczestników pogrzebu (5)

Wtorek

18.00

zm. +Helena i Stanisław Czaja

Środa

18.00

zm. +Zdzisława Bek - intencja od uczestników pogrzebu (6)

Czwartek

18.00

zm. +Anna, Zbigniew, Ferdynand Gruszczyńscy i Firlejowie

Piątek

18.00

zm.+ Zdzisława Bek - intencja od uczestników pogrzebu (7)

Sobota

18.00

w intencji Dominiki - w 20 rocznice urodzin - od rodziców

Niedziela

8.00

zm. + Edward Szwast

Niedziela

10.30

zm. + Maria Kluk - 2 rocznica śmierci

Niedziela

15.30

za parafian

Intencje mszalne w tygodniu 8.08-14.07.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 7.08.2016 r.
1. 19 niedziela zwykła. Dzi dzień naszego parafialnego maryjnego odpustu. Witamy
wszystkich go ci wraz z ks. Jozefem Fejdaszem, kapłanów z dekanatu, księdza
Dziekana i wiernych, którzy przybyli do naszej Matki Królowej Aniołów.
2. Miesiąc sierpień to miesiąc trzeźwo ci. Na ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa
mamy wystawioną Księgę trzeźwo ci. Nie zapomnijmy o tej szczególnej ofierze
w tej dziedzinie naszego parafialnego życia. Bądźmy apostołami trzeźwo ci.
3. W tym tygodniu Msze więte o godzinie 18.00 .
4. Niech trwają w nas duchowe owoce pielgrzymki Papieża do Ojczyzny i pobudzają
nasze sumienia do czynów chrze cijańskich. Znakiem tych wydarzeń niech będzie
dla nas ołtarz polowy - w 1050 rocznicę chrztu Polski - to znak szczególny i nabiera
ważnego znaczenia dla jedno ci parafii. Skalnik przy nim czeka jeszcze na nowe
pomysły - niech to będzie dzieło naszych parafianek. Zapraszam do współpracy.
5. Za tydzień będziemy więtować więto Wniebowzięcia NMP. Pamiętajmy też
o wieńcach dożynkowych jako o znakach naszej wdzięczno ci. W dniu 15 sierpnia
tj. w poniedziałek, porządek Mszy więtych wiąteczny - niedzielny.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 13.08. - proszę rodzinyś Dziadowicz, BosekotaGruszczyńskaś bardzo dziękuję rodzinom Erdelli, Woźniak, Biały, Marosz, Sajdak,
Bożętka - Skrzeta za ostatnie sprzątnie odpustowe 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. Dziękuję za wykoszenie trawy wokół grobów na cmentarzu. Bóg zapłać.

Podziękowanie za prace przy kościele.
Bardzo dziękuję Parafianom, Panomś Artur Biały, Patryk Biały, Robert Piotrowski
za prace przy ko ciele przy dachu i bocznych drzwiach, oraz P.ś Maciej Longawa,

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

O Ewangelii
z Sercem.
Maryjny odpust.
„Jezus powiedział do swoich
uczniów: Nie bój się, mała
trzódko, gdyż spodobało się
Ojcu waszemu dać wam

królestwo…”
z Ewangelii sw. Łukasza

Sięgajmy często do Pisma więtego. W tej Księdze Wiary jest ukryta Mądro ć.
Musimy się uczyć wszyscy Bożej Mądro ci. Sięgajmy do niego w dniu codziennym
i w dniu odpustowym... W Starym Testamencie u bardzo do wiadczonego trudami
i klęskami narodu proroka Jeremiasza czytamy znamienne słowaś Czy nie mogę
postąpić z wami, domu Izraela, jak ten garncarz? - mówi Pan.
Prorok Jeremiasz patrzył na dłonie garncarza kształtujące naczynie. Zręczne, sprawne,
palce… a jednak czasem co poszło nie tak - nie po jego my li - naczynie ulegało
wówczas zniekształceniu. Garncarz ani go nie wyrzucał, ani nie usiłował poprawiać
na siłę, aby zrealizować swój pierwotny zamysł. Formował z niego inne naczynie.
Nie tworzył bubli. Wszystko, co stworzył, było bardzo udane. Wszystko miało swój
sens istnienia, swoje przeznaczenie. To, co pierwotnie było zniekształceniem, stawało
się przyczyną piękna i użyteczno ci rzeczy. Czy nie mogę postąpić z wami, domu
Izraela, jak ten garncarz? - mówi Pan.
Nie zamartwiajmy się o zniekształcenia. Nie poprawiajmy na siłę reklamowanymi
rodkami i medialnymi cudami, które działają w przysłowiowe 5 sekund. Jeste my
Bożym dziełem. Każdy z nas ma swoje własne, unikalne piękno i przeznaczenie.

Na drogach modlitwy
i życia duchowego.
O pokorze jeszcze słów parę.

Szatan chce zniszczyć w każdym człowieku cnotę pokory.
Jego działanie jest celowe i przemy lane, bo brak pokory
stał się przyczyną jego upadku. To pycha spowodowała,
że przyznał swojej zasłudze piękno, które miał tylko jako dar
Stwórcy. Szatan nie ma pokory i zwalcza każdy jej przejaw zwłaszcza pokorę Serca Jezusa i Maryi.
więci mówią o pokorze jako o chlebie, który należy
spożywać z każdą potrawą. Pokora to fundament życia
duchowego. Im wyższy dom tym głębszy fundament.
W duchowo ci chrze cijańskiej wyróżnia się dwa rodzaje
pokoryŚ Pokora rozumna - nabywa ją człowiek przez
rozważanie o swojej słabo ci i wielko ci Boga.
Pokora płomienna - jest
darmowym darem łaski Boga,
pozwala ona do wiadczyć wielkiej rado ci, własnej
mało ci a równocze nie i wielkiej Miło ci Boga. W drodze do Boga i do utrwalania pokory
należy unikać niepotrzebnych rozpamiętywań własnej grzeszno ci i niedoskonało ci (może
się to stać pożywką dla melancholii i pozwolić szatanowi podsuwać zniechęcające i
paraliżujące my li), nie należy dociekać wszystkich szczegółów działania zła, bo to zasłania
obecno ć miłosiernego Boga. Czym jest zatem prawdziwa pokora? Jest lekarstwem
zwalczającym przejawy pychy (pycha rozrasta się w człowieku jak zło liwy rak od małych
ciekawo ci aż do nałogu grzeszenia), Pokora pow ciąga pychę we wszelkich jej znakach i
przejawach, pycha to przewrotne umiłowanie siebie, swoista przepaska na oczach
zasłaniająca Bożą prawdę, pycha odrzuca pouczenia i ciągle dyskutuje, wprowadzając
niepokój. Postawą pokory jest wysiłek akceptacji sercem Bożego tajemniczego działania,
przyjęcie tego co Bóg daje. Warto zatem postawić pytanieś Jak starać się o pokorę i bronić
przed pychą? Należy kształtować wła ciwe postawy wobec pochwał i zarzutów. Nie należy
chwalić się samemu, gdyż jest to zła postawa faryzeusza w wiątyniś (Por. Łk 18,11-12), Nie
należy oczekiwać od razu samych pochwał, gdyż to prowadzi do utraty zasług dobrych
czynów (Mt 6,1-2), należy je odnosić je do Boga jako dawcy wszelkiego dobra (1 Kor 4,7).
Pokora polega na wiadomo ci, że to nie dobra
zewnętrzne decydują o warto ci,
są one bowiem przemijające, odkrywamy wtedy, że bez Boga nic nie możemy, gdyż to On Bóg - jest źródłem chcenia i działania, to Bóg pomaga kształtować pokorę i dar wolnej woli.
Należy unikać zatem pychy rozumu - łatwo wówczas zachłysnąć się swoją wiedzą,
przemy leniami, uczynić bóstwo i ostateczny punkt odniesienia z własnego rozumu, gdy
zbytnio ufamy tylko własnym osądom, lekceważymy zdanie innych, zamykamy się na Boże
natchnienia, które nie zawsze są rozumowo logiczne. Bóg też działa przez cierpienie, niemoc,
rany, słabo ci, kryzysy, ( itp.) . Bóg pozwala nam odkrywać inny jeszcze wymiar życia. Sam
tylko rozum jest narażony na pokusy ze strony Szatana. Szatan posługuje się pychą i pycha ta
jest bardzo subtelna, i bardzo inna a równocze nie psuje dobra duchowe. Kształtowanie
pokory to też zadanie wychowawcze na całe życie. Należy strzec łaski Bożej, tej duchowej
odwagi, wszak jest to także roztropna i pow ciągliwa mowa o
sobie, jest to
strzeżenie duchowych sekretów i łask Jezusa Chrystusa, nie przechwalanie się doznaniami
duchowymi. Dary te są jak cenne zapachy w szkatule, gdy ją nieroztropnie
otwieramy uciekają - tak mawiała w. Teresa z Lisieux.
Najdoskonalszym wzorem pokory dla nas jest zawsze Maryja Niepokalana. Do Niej się
uciekajmy codziennie. To nasz wzór i ideał.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie dotyczy lat 60 tych minionego stulecia. Kogo rozpoznajemy na
zaprezentowanym zdjęciu ? Jest to zdjęcie z wycieczki szkolnej do Krakowa.
Zachęcam do pisemnej refleksji w Gazetce Parafialnej.

Ks. Józef Fejdasz - długoletni
proboszcz
z
Wietrzna.
Mamy znów możliwo ć go cić po ród
nas - na odpustowych maryjnych
uroczysto ciach i również
więtowaniu - w
społeczno ci i
we wspólnocie parafii Wietrzno ks.
Józefa Fejdasza. Jego kapłańskie
posługiwanie w Wietrznie to
przełom tysiącleci. Mieszkał tutaj w
Wietrznie 27 lat. To bardzo wiele dla kapłana. Wychowywał i
katechizował kilka pokoleń ucząc zawsze wiernie zasad
Ewangelii. Podziękujemy swoją modlitwą i wdzięczno cią za te
lata
i za to ze pamiętał o Wietrznie. Jego obecno ć na

