Intencje mszalne w tygodniu 11.06 - 17.06.2018 r.
Intencja Mszy Świętej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 11)

Wtorek

18.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 12)

Środa

17.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 13)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

17.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 14)

nr 23 / 10. 06. 2018 r. ( Rok IV ).

Piątek

17.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 15)

Sobota

17.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 16)

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 17)

Niedziela

15.30

zm. + Janina Czaja - intencja od syna Tadeusza

Ogłoszenia duszpasterskie - 10.06.2018 r.
1. Dziś 10 Niedziela zwykła. Jest to druga niedziela miesiąca czerwca. Czcimy
w czerwcu Boże Serce - Serce otwarte dla nas. Jezusowe Serce to źródło łaski,
to Jego Serce chcemy naśladować i do Niego się upodabniać.
2. Codziennie nabożeństwa czerwcowe ku czci Bożego Serca po Mszy Świętej.
Nie zapomnijmy w czerwcowe dni o tym otwartym Sercu Jezusa. I do wiernej
modlitwy tej codziennej zwłaszcza dzieci i młodych naszej parafii.
3. W tym tygodniu - 11 czerwca - to dzień szczególnej modlitwy za Ojczyznę.
Nowenna przez Świętem Niepodległości w 100 - lecie jej odzyskania.
Zachęcam parafian do wiernej modlitwy za naszą Ojczyznę.
4. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00. Od środy Msza święta o godzinie
17.00 aż do soboty włącznie. Od środy do soboty mnie nie będzie - wyjeżdżam
na rekolekcje przez 25-leciem rocznicy święceń kapłańskich - zastępuje mnie
ks. Łukasz Mroczek - nagle sprawy kancelaryjne proszę pozałatwiać w inne dni lub bezpośrednio do mnie na telefon.
5. Akcja Katolicka ma swoje cykliczne comiesięczne spotkanie we wtorek po
Mszy Świętej na plebani, zapraszam również innych chętnych i równocześnie
niezdecydowanych do tej drogi formowania sumienia.
6. W tym tygodniu - 13 czerwca - Modlitwa Różańcowa to owoc i pokłosie Misji
Świętych w naszej parafii - zawsze - 13 miesiąca. Pamiętajmy o tej modlitwie.
Pamiętajmy również o tym, że dzień 13 - to dzień fatimski.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę 14.04. - proszę rodziny; Czaja - Gryczka,
Uliasz, bardzo dziękuję rodzinom; Guzik, Antoniewicz, Rygiel za ostatnie
sobotnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

Z darem ewangelicznego
słowa.
10 Niedziela Zwykła.
„Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu,
chociaż bowiem niszczeje
nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten,
który jest wewnątrz,
odnawia się z dnia na dzień.”
z 2 listu Sw. Pawła do Koryntian (4,13-5,1)
Człowiek ma z Miłością zawsze problem...
Chciałby czasem Miłość skroić tak inaczej, na
swoją miarę, a tymczasem Miłość pragnie by
człowiek dorastał do Niej, dojrzewał przy Niej, by przekraczał swoje malutkie
pragnienia i oczekiwania, skoncentrowane głównie na ciele i psychice. Wszystkie
„ludzkie bożki”, którym oddaje się dziś cześć, są tylko karykaturą Miłości. Dlatego
Miłość prawdziwa działa inaczej. I dobrze, gdy człowiek Jej na to pozwala.
Gorzej, gdy broniąc bożków, ucieka od prawdziwej Miłości. Dlaczego ważne by
uczyć się Miłości całe życie, by zawierzyć Miłości, by Ją poznawać i rozpoznawać,
by iść za Nią. Człowiek został stworzony przez Miłość i Miłość może zaspokoić
tylko jego pragnienia i potrzeby. Miłość objawiła się po to by pomóc człowiekowi
nauczyć się Miłości. Miłość tęskni do Miłości, a ten, kto kocha, zrobi wszystko, by
okazać ukochanemu, jak bardzo go kocha. Dzięki tej Miłości człowiek poznaje, jak
naprawdę kochać; „Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie
szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego,
nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz
współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim
pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma”. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

A Jaki ma być ksiądz ?
Zrodził się kiedyś taki tekst o posłudze
księdza, trochę humorystyczny i trochę
realny, a zarazem zbierający przeróżne
słowa, które przez wiele lat powstawały
na temat kapłanów i ich pracy i obecności.
Zamieszczam go w Parafialnej Gazetce
aby przypomnieć, że nie jest wcale tak łatwo ... być księdzem.

Jeżeli ksiądz...
* „Jeżeli ksiądz jest dobroduszny i często się uśmiecha - wtedy uznają
go za dziwaka; jeżeli bywa poważny i zamyślony, wtedy uważają go
za wiecznie niezadowolonego i naburmuszonego.
* Jeżeli ksiądz jest ładny, ludzie zastanawiają się: „Dlaczego się nie ożenił?”;
Jeżeli jest mniej sympatyczny, stwierdzają bez cienia wątpliwości:
„Nikt go nie chciał!”.
* Jeżeli ksiądz jest gruby, to podsumowują złośliwie: „Nic mu nie brakuje”;
Jeżeli jest chudy i choć trochę zaniedbany - nazywają go sknerą.
* Jeżeli ksiądz chodzi w sutannie - wtedy jest konserwatystą i nie przystosowany
do nowych czasów; jeżeli chodzi ubrany „po świecku” - wtedy jest zbyt
światowy, a strój duchowny jest mu ciężarem.
* Jeżeli ksiądz posiada samochód- to jest z pewnością bogaty, natomiast,
jeżeli nie posiada samochodu, nie podąża za duchem naszych czasów,
co on robi z pieniędzmi.
* Jeżeli ksiądz rozpoczyna punktualnie Mszę - wtedy jego zegarek spieszy;
jeżeli rozpoczyna z opóźnieniem - wtedy nie ceni drogocennego czasu wiernych.
* Jeżeli ksiądz mówi długie kazania -Jest nudny i powtarza się; Jeśli mówi
za krótko - na pewno się nie przygotował.
* Jeżeli ksiądz przetrzymuje zbyt długo penitentów w konfesjonale - wtedy jest
gadułą i skrupulantem; jeśli w konfesjonale jest „szybki”- wtedy nie słucha
swoich penitentów i jest niecierpliwy.
* Jeżeli ksiądz prosi o ofiary na budowę czy remont kościoła - za dużo mówi
o pieniądzach; jeżeli nic nie robi i nie woła - jest słabym gospodarzem.
* Jeżeli ksiądz stara się często odwiedzać swoich parafian - wtyka nos
w nie swoje sprawy, włóczy się;
Jeżeli stale przebywa na plebani - to nie interesują go problemy i codzienne
życie parafian.
* * * A kiedy odchodzi lub umiera - o Boże On to dopiero był „prawdziwym”
Księdzem"…

ks. Stanisław Cieszanowski

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jan Paweł II o Ojczyźnie… ( 100 - lecie niepodległości).
Gdy w 1979 roku Jan Paweł II przemawiał na Wałach Jasnogórskiego Sanktuarium to
powiedział wtedy jakże wielkie, ważne i bezcenne słowa; „Przybyłem tu, aby przyłożyć
swe pasterskie ucho i usłyszeć jak bije serce Ojczyzny w Sercu Matki. Jasna Góra jest bowiem
sanktuarium narodu. Trzeba przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć, jak bije
serce narodu w Sercu Matki. Bije zaś ono, jak wiemy, wszystkimi tonami dziejów, wszystkimi
odgłosami życia”. „Jeśli chcemy dowiedzieć się, jak płyną te dzieje w sercach Polaków, trzeba
przyjść tutaj... Trzeba przyłożyć ucho do tego miejsca... Trzeba usłyszeć echo życia całego
narodu w Sercu jego Matki i Królowej!”... Jeśli Serce Matki bije tonem niepokoju, to ten
niepokój rodzi się z Jej matczynej miłości ku dzieciom. „Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas
wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie
przebiega ku innym, aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: z niej
się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb” – w tych głębokich
poetyckich słowach kard. Karol Wojtyła w 1974 roku wyraził swój stosunek do Ojczyzny.
Kilkadziesiąt lat później pisze bardziej naukowym językiem, że słowo „ojczyzna” łączy się
z pojęciem i rzeczywistością ojca. Jan Paweł II w „Pamięci i tożsamości” pokazuje, że
Ojczyzna jest tym samym co każda ojcowizna, czyli zasób owych dóbr, które otrzymaliśmy
w dziedzictwie po ojcach. „Ojczyzna więc, to jest wielkie dziedzictwo, a równocześnie jest to
wynikający z tego stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale jeszcze bardziej
wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu” – stwierdza Papież.
(cdn.)

