Intencje mszalne w tygodniu 14.06 - 20.06.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Henryka i Edward Sajdak, Stanisław Longawa

Wtorek

18.00

+Kazimierz Czaja

Środa

18.00

+Helena i Stanisław Czaja

Czwartek

18.00

o zdrowie dla Eugenii Szydło

Piątek

18.00

+Tadeusz Szopa - od stowarzyszenia Bóbrka

Sobota

18.00

+Anna i Mieczysław Karlicy

Niedziela

8.00

za zmarłych z rodziny Kobza i Szczepanik

Niedziela

10.30

+Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 13.06.2021 r.
1. Dziś 11 Niedziela zwykła. Dziś również - 13.06. - to miesięczny dzień intensywnej
modlitwy za parafię - po Mszy Świętej o godzinie 15.30 - Modlitwa Różańcowa za
naszą parafię.
2. W miesiącu czerwcu - po Mszy Świętej - codziennie nabożeństwa czerwcowe
ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie zapomnijmy o Bożym Sercu.
3. Dziś równocześnie odpust - Najświętszego Serca Pana Jezusa - w sąsiedniej
parafii naszego dekanatu - w Bóbrce.
4. W tym tygodniu - w poniedziałek - 14.06 - wspomnienie liturgiczne bł. bpa
Michała Kozala męczennika II wojny światowej, a w czwartek 17.06. św. brata
Alberta Chmielowskiego - powstańca styczniowego, malarza i opiekuna biednych.
5. Zmieniły się również przepisy państwowe odnośnie limitu wiernych w kościele
na czas epidemii, a z dniem - 20 czerwca - zostaną zniesione również dyspensy od
uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane we wszystkich
diecezjach, w których do tej pory obowiązywały. Pamiętajmy o tym.
6. Zapraszam na Ministrancką Ligę Mistrzów - mecze dla lektorów i ministrantów
za tydzień w niedzielę - o godzinie 16.45 - na posesji p. W. Kolanko na kopalni.
Parafian zapraszam do kibicowania naszej Służbie Liturgicznej.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 19.09. proszę rodziny; Lipka, Biernat.
Dziękuję rodzinom; Szydło, Dudzik, Baniak, Bek za ostatnie sprzątnie kościoła
i za ułożenie kwiatów. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
1o. Zapowiedzi przedślubne; Paulina Uliasz c. Marka i Beaty Malinowskiej parafia
Wietrzno i Mateusz Szepielak s. Rafała i Anny Szepielak - Dukla Fara. Zap. III.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 18 / 9. 05. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmie Was tym, czym sam żyję...
11 Niedziela Zwykła
„W wielu takich przypowieściach głosił
im naukę, o ile mogli ją rozumieć.
A bez przypowieści nie przemawiał do nich.
Osobno zaś objaśniał wszystko
swoim uczniom”...
z Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 4, 26-34 )
Święty Jan Paweł II uczy nas i dziś:
„Jesteśmy wezwani, aby kochać i szanować
życie każdego człowieka oraz dążyć
wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej
epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki
śmierci, zapanowała wreszcie nowa kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości”...
(Evangelium vitae 77)
Cywilizacja Miłości, to fundament, na którym mamy obowiązek kształtować swoje
chrześcijańskie życie. W tej bezcennej wartości warto odszukiwać nasze więzi
i relacje z Panem Bogiem, Kościołem i światem. Pod Jej wpływem będziemy też
właściwie patrzeć na świat i człowieka. Wielkie dzieła Boże potrzeba dostrzegać
w całym pięknie otaczającego nas świata i kosmosu. Zieleń drzew, kwiatowe
kompozycje na łące, choć tak proste, to tak są przecież urzekające... Jak za nie
Bogu nie dziękować ? A przede wszystkim dziękować potrzeba za to, że jestem i
istnieję ja sam. Nigdy się Bogu za ten dar nie odwdzięczę. Tak, bo jest to dopiero
początek wolności, a nie wolność doskonała” (Por. Evangelium vitae 75), a takiej
oto łaski
i Bożej wolności zapragniemy, ją oczekujmy i wymadlajmy sobie i
innym.
x. Ireneusz

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

Eucharystia.
Wielka Tajemnica wiary.
Cz. 4.
Eucharystia. Msza Święta. Wielka Tajemnica
wiary... Czym jest ta cudowna Modlitwa,
ta wielka Liturgia … ?
W Liturgii każdej Eucharystii - każdej Mszy Świętej
- słyszymy słowa: „Przez Chrystusa, z Chrystusem
i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,
w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała
przez wszystkie wieki wieków”... Tak, w tym znaku słów dotykamy przedziwnej
Bożej tajemnicy. I zapamiętajmy jeszcze i te słowa kapłana rozpoczynającego
prefację wezwaniem wiernych do dziękczynienia Bogu; ...czyli razem z „aniołami,
archaniołami i wszystkimi świętymi głosimy chwałę Boga w ważnej modlitwie;
„Święty, Święty, Święty... ”itd… To jest największe uwielbienie Boga Ojca, przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie...
Dlaczego uwielbienie przez Chrystusa ?. Wróćmy myślą do raju, gdzie Adam i Ewa
przez swoje nieposłuszeństwo zniszczyli przyjaźń z Bogiem. Grzechem swoim
zarazili tak wszystkich, że wszyscy stali się w mniejszym czy większym stopniu
buntownikami. Dopiero Jezus i Maryja, naprawili ten bunt. Jezus nigdy grzechu
nie popełnił. A gdy mógł uniknąć śmierci przez zaparcie się swojego Bożego
Synostwa wolał ją przyjąć, niż okazać się niewiernym Ojcu. Jego posłuszeństwo
wobec tego, co było dobre i sprawiedliwe, jego posłuszeństwo wobec prawa
danego przez Ojca, zaprowadziło Go na krzyż. Swoim posłuszeństwem Jezus
zadośćuczynił za moje i innych nieposłuszeństwo. Złożył Bogu najlepszą ofiarę:
ofiarę ze swojej wierności. Najpełniej Go przez to uwielbił.
Kościół sprawując dziś Eucharystię uobecnia tamtą Jego ofiarę. Dlatego cześć
i chwałę Ojcu Kościół oddaje przez Chrystusa. Ale i z Nim. Bo i ja, i inni ludzie,
przynosimy Bogu swoje dziękczynne ofiary; swoją wierność, swoje dobre czyny,
swoje dobre chęci. I choć przy ofierze Jezusa są niczym, Ojciec nimi nie gardzi. Bo
jesteśmy przez Syna Jego synami i dziećmi. Bo przez Chrystusa i w Jego Duchu
możemy wołać; „Abba, Ojcze”. W Nim, bo w jakiś tajemniczy sposób Chrystus
nosi nas wszystkich w sobie. Jak winny krzew dający nowe życie i pozwalający
owocować zaszczepionym w niego gałązkom. Przez Chrystusa, z Chrystusem
i w Chrystusie, składa więc Kościół Ojcu największe uwielbienie. Za wszystkie
Jego dary i dobrodziejstwa. Za stworzenie, zbawienie i uświęcenie. Razem
z wszystkimi wierzącymi na całej ziemi. Razem z całym stworzeniem, z ludzkością
wyzwoloną z niewoli zepsucia. Dlatego z czcią i miłością potwierdzajmy słowa
kapłana: „Niech Ojcu przez Syna, z Synem i w Synu, w jedności Ducha Świętego
będzie wszelka cześć i chwała. Amen. Niech się tak stanie”.

Kontemplacja - czyli
patrzenie z Miłością.
Tajemnice fatimskie. Cz. 5.
Trzecia tajemnica fatimska – jak to też
podkreślił Kościół – jest dramatycznym
ostrzeżeniem przed ateizmem, oraz
złem ponieważ dziś największym też
zagrożeniem dla ludzkości jest negacja
i odrzucenie Boga i Jego praw, i to też
przez ateizm w wydaniu
komunistycznym jak i przez ateizm
kapitalistyczny ukryty w tej
rozpowszechnionej dziś najbardziej
również mentalności życia takiego,
jakby Bóg nie istniał.
Jednocześnie kard. Ratzigner odniósł
pośrednio tę wizję do zamachu na Jana
Pawła II z 1981 r. Wyjaśniał, że papież
„tamtego dnia znalazł się bardzo blisko granicy śmierci”, a jego ocalenie „jest
jeszcze jednym dowodem na to, że nie
istnieje nieodwołalne
przeznaczenie, że wiara i modlitwa to potężne siły, które mogą oddziaływać na
historię”. Pamiętajmy jeszcze, że Tajemnice Fatimskie są i dziś również
nieustannie i dla nas aktualne. Modlitwa, pokuta, post, wysiłek serca może wiele
dokonać w tym świecie. Kto o tych tajemnicach fatimskich będzie też pamiętał, to
pod opieką Niepokalanej Maryi będzie wiernie wzrastał w wierze
iw

