Intencje mszalne w tygodniu 14.05 - 20.05.2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Paweł Mackoś

Wtorek

18.00

zm. +Zofia Olbrycht

Środa

18.00

zm. +Paweł Mackoś

Czwartek

18.00

zm. +Paweł Mackoś - intencja od rodziny Zając

Piątek

18.00

zm. +Paweł Mackoś - intencja od rodziny Zając

Sobota

18.00

zm. + Paweł Mackoś - intencja od rodziny Zając

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. +Helena Nowak - intencja od córki

Niedziela

15.30

zm. +Tadeusz Artabus

Ogłoszenia duszpasterskie - 13.05.2018 r.
1. Dziś Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. Dziś równocześnie na Mszy Świętej o godzinie 0 15.30 - nasi Bierzmowani będą
uczestniczyli w modlitwie różańcowej, jest to pokłosie Misji Świętych i zarazem
jest to podsumowanie ich formacji do sakramentu Bierzmowania, do sakramentu
dojrzałości chrześcijańskiej.
3. Dziś również w Kościele Dzień Fatimski i rocznica zamachu na Papieża Jana
Pawła II. Zobaczmy w tym zamachu jak silą w świecie jest rzeczywistość zła i na
nowo sami rozbudźmy w sercu obronę na zło - kult do najświętszej Maryi Panny.
4. W tym tygodniu Msze Święte i nabożeństwa majowe o godzinie 18.00.
w poniedziałek, środę i piątek, w zależności od aury przy ołtarzu polowym.
5. Trwa nowenna przed Świętem Zesłania Ducha Świętego, zakończy się ona
„Wieczernikiem i modlitwą wstawienniczą w sobotę. Zapraszam do tej modlitwy
byśmy odkrywali w swoim życiu dary i natchnienia Ducha Świętego.
6. Za tydzień kończy się Czas Paschalny, kto nie dopełnił spowiedzi wielkanocnej
naraża się na grzech ciężki. Pamiętajmy o tym przykazaniu kościelnym.
7. Dziś w Przemyślu świecenia diakonatu - w naszej przemyskiej diecezji - a za
tydzień świecenia kapłańskie - prezbiteratu. Pamiętajmy w tym w modlitwie.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę 19.05. - proszę rodziny; Mikosz, Cichy,
bardzo dziękuję rodzinom; Jastrzębski, Kamiński - Haniebnik za ostatnie sprzątnie
kościoła. Cmentarz będzie nam wykaszał P. Piotr, bądźmy wdzięczni za jego
służbę, i nie dawajmy się - w tych różnych dziedzinach - plotkom i złośliwym
komentarzom. Sami ich nie twórzmy, gdyż są nam w parafii niepotrzebne.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 19 / 13 . 05. 2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Z darem ewangelicznego
słowa.
Wniebowstąpienie
Pańskie.
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu,
abyście postępowali w sposób godny
powołania, do jakiego zostaliście wezwani,
z całą pokorą i cichością, z cierpliwością,
znosząc siebie nawzajem w miłości...
… z Listu sw. Pawła do Efezjan (Ef 4,1-13 ).
To, jak odnoszą się do nas inni, rzuca nieco
światła na to, kim jesteśmy. Autentyczny
świadek, chrześcijanin nie będzie oczekiwał,
aż okoliczności do realizacji przykazań staną
się sprzyjające, on kocha i wykonuje dobro.
Ukazuje sobą Tego, który pierwszy nas umiłował, byśmy się miłowali tak, jak On
nas umiłował; czyli byśmy za siebie nawzajem umieli oddać życie. Tylko wtedy
w Nim wytrwamy, i tylko wtedy mamy szanse przynosić dobre owoce. I dopiero
wtedy rzeczywiście, kiedy przynosimy dobre owoce, stajemy się Jego uczniami...
Warto odkryć i zrozumieć dlaczego chrześcijanie dotąd jeszcze nie zdominowali
całego świata, a teraz czemu muszą się bronić przed niewiarą. Zabrakło owoców.
Ogrodnik, Bóg, suche gałęzie nie owocujące musi odcinać i odcina. Ale żeby
zaowocowały pozostałe gałęzie musi zaistnieć Miłość większa od lęku, pokora
i cichość, zrozumienie. Popatrzmy dziś w niebo, po to, by zobaczyć, że sami mamy
mocno stać na ziemi, po to by owocowało nasze chrześcijańskie życie w Kościele,
i w świecie, by wydało plon. Prośmy Ducha Świętego o dobre natchnienia
i o otwarte serca na jedność. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Bez Boga jesteśmy zbyt
ubodzy, aby pomagać…
W życiu duchowym, religijnym, w życiu
wiary może pojawić się bardzo czasami
nawet atrakcyjna pokusa przedkładania
wysiłku pracy czy nawet podejmowania
uczynków miłosierdzia nad modlitwę.
Człowiek pragnie bowiem widzieć i cieszyć się owocami swojej pracy, stąd nie raz
popada w nadmierny aktywizm. Przy wielkim zapracowaniu łatwo zapomnieć, że
w pierwszej kolejności należy przyjść na audiencję do Kogoś, od kogo zależy
wszystko. Tak jak mawiali nasi Ojcowie: „Jeśli Pańskiej nie macie pomocy, na nic się
przyda wstawać o północy”... Tak, dziś wielki tragizm naszego chrześcijańskiego
aktywizmu polega równocześnie na tym, że niektóre czynności rzeczywiście nas
mocno zagłuszają lub mocno dołują z powodu braku owoców. A tymczasem
w świetle wiary najważniejszą czynnością każdego dnia jest modlitwa. Kontakt
z Bogiem decyduje o wartości i znaczeniu naszej pracy, dlatego to właśnie ona
powinna zajmować pierwsze miejsce spośród innych czynności. Paradoksalnie
im bardziej jesteśmy przytłoczeni czynnościami, tym więcej czasu powinniśmy
spędzać na modlitwie, przed Bogiem, na adoracji.
Bł. Matka Teresa z Kalkuty zapytała kiedyś pewnego młodego kapłana, ile czasu
poświęca on na modlitwę każdego dnia. Ten odrzekł: „Matko, spodziewałem się
po Tobie raczej pytania: jakie Ty uczynki miłosierdzia podejmujesz?”...
Święta odpowiedziała mu wówczas bardzo stanowczo: „Czy Ty myślisz, że ja
mogłabym praktykować miłosierdzie, gdybym każdego dnia nie prosiła Jezusa, by
wypełnił moje serce swoją miłością? Czy Ty myślisz, że mogłabym przemierzać ulice
miasta w poszukiwaniu ubogich, gdyby Jezus nie przekazywał mojej duszy ognia
swojej miłości? Czytaj proszę uważnie Ewangelię, a zobaczysz, że Jezus dla modlitwy
poświęcał nawet miłosierdzie. A wiesz dlaczego? Aby nas nauczyć, że bez Boga
jesteśmy zbyt ubodzy, aby pomagać ubogim”.
Ta wielka współczesna Święta chce i nas dziś nauczyć, że gdy zabraknie modlitwy
w naszym życiu, będziemy puści. Pozostanie nam tylko wrażenie, że coś dajemy,
ale będzie to iluzja, ponieważ nie można dawać tego, czego się nie ma. Tak, nie
można dawać tego czego się nie ma w sobie …a dawanie bez modlitwy jest tylko
filantropią, nie ma w nim Bożej łaski. Takie dawanie przynosi chwałę tylko nam,
bo nie ma w nim odniesienia do życia wiecznego, nie ma w nim odniesienia do
nieba i do Boga, który nas tego innego dawania uczy.
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
13 maja 1981 - Zamach na życie Papieża Jana Pawła II.
37 lat temu Ali Agca strzelił do Jana Pawła II. Zamach nastąpił co do minuty o tej
samej porze, co objawienie Matki Bożej w Fatimie. Papież Jan Paweł II został
ciężko ranny na placu Świętego Piotra w Watykanie. Bezpośrednim sprawcą tego
zamachu był Turek Mehmet Ali Agca, ale nie udało się definitywnie ustalić tego,
kto stał za próbą zabicia naszego Papieża. Rannego Papieża przewieziono bardzo
szybko mimo zatłoczonego miasta do kliniki Gemelli. Do szpitala Jan Paweł II trafił
w stanie niemal krytycznym. Lekarze przez ponad pięć godzin prowadzili jakże
dramatyczną walkę o Jego życie. Okazało się, że kula przeszła zaledwie o kilka
milimetrów od tętnicy głównej. Cztery dni po tym zamachu Ojciec Święty zwrócił
się do wszystkich wiernych za pośrednictwem Radia Watykańskiego, mówiąc:
Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze przebaczyłem. Zjednoczony
z Chrystusem, Kapłanem i Ofiarą, składam moje cierpienie w ofierze za Kościół i świat.
Jedna z kul wystrzelonych do Jana Pawła II, trafiła w kobietę uczestniczącą
w audiencji: Amerykankę polskiego pochodzenia, urodzoną w Wadowicach
dokładnie tego samego roku i dnia, co Karol Wojtyła. Zamach nastąpił co do minuty
o tej samej porze, co objawienie Matki Bożej w Fatimie: o godz. 17.19 Warto o tym
dziś 13 maja pomyśleć aby dostrzec cud ...

