Intencje mszalne w tygodniu 15.06 - 21.06.2020 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Michał Biały - od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Antonina i Władysław Majchrzak

Środa

18.00

zm. +Michał Biały - od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

o kanonizacje bł. Edmunda Bojanowskiego

Piątek

18.00

zm. +Michał Biały - od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. +Wanda, Zbigniew, Władysław

Niedziela

8.00

zm. +Wanda Matelowska - w dniu imienin

Niedziela

10.30

zm. + Stanisława Kozubal

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 14.06.2020 r.
1. Dziś 11 niedziela zwykła - w czasie epidemii - nie zapominajmy o tym ...
2. Trwa oktawa Uroczystości Bożego Ciała - codziennie do czwartku - zapraszam
dzieci na modlitewne wędrowanie za Jezusem Eucharystycznym - dziewczynki do
sypania kwiatów, chłopców do dzwonienia dzwonkami - i do modlitwy - również
wszystkich parafian.
3. W czerwcu czcimy Boże Serce - również przez modlitwę litanijną do Bożego
Serca. Zapraszam do tej modlitwy. Pamiętajmy o Bożym Jezusowym Sercu.
4. W środę - 17.06 - wspomnienie liturgiczne św. Adama Chmielowskiego, czyli
br. Alberta - wzór życia dla naszego Świętego Papieża Polaka.
5. W czwartek - 18.06 - poświecenie wianków i błogosławieństwo dzieci.
6. W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W naszym dukielskim
dekanacie odpust w Łękach Dukielskich i w niedzielę w Bóbrce.
7. Powracamy do parafialnej „Ligii Mistrzów ministrantów i lektorów” - odbędzie
się ona - 28.06. - w niedziele - o godzinie 16.30.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej i fejsbukowej; Parafia
Wietrzno.pl Zachęcam do zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 20.06. proszę rodziny; Parylak, Liwosz Ochała. Dziękuję rodzinom; Wilk, Szeliga za ostatnie sprzątnie kościoła, a też
parafianom (z dnia Bożego Ciała) za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Składam podziękowanie za wykonanie ołtarzy na Boże Ciało. Bóg zapłać
wykonawcom.
12. Zapowiedzi; Damian Wiktor Mazur s. Adama i Wioletty Dziadowicz, parafia
Wietrzno i Bernadetta Jadwiga Kołacz c. Roberta i Marty Lajdanowicz parafia Łęki
Dukielskie. Zapowiedz I.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 24 / 14. 06. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

11 Niedziela Zwykła
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.

„ Bracia: Chrystus umarł za nas, jako za
grzeszników, w oznaczonym czasie,
gdy jeszcze byliśmy bezsilni.
A nawet za człowieka sprawiedliwego
podejmuje się ktoś umrzeć tylko
z największą trudnością.
Chociaż może jeszcze za człowieka
życzliwego odważyłby się ktoś ponieść
śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość
właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas,
gdy byliśmy jeszcze grzesznikami…”
z Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian
(Rz 5, 6-11 )
Z nauczania Jana Pawła II; Człowiek jest kochany przez Boga! Oto proste, a jakże
przejmujące Orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi. Każdy chrześcijanin
może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię kocha, Chrystus przyszedł dla ciebie,
Chrystus dla ciebie jest Drogą i Prawdą, i Życiem (Christifideles laici, 34).
Dobrze jest pamiętać, że nie wszystko zależy od nas, że nie jesteśmy sami. Są tacy,
którzy udzielą nam wsparcia, opieki, odwagi. Są i rozpoznają nasze potrzeby, nie
wyśmieją słabości, chcą pomóc w rozwinięciu tego, co w nas dobre. I ten dar
nazywa się współodczuwaniem, jest to wielka potrzeba naszych czasów. Bądźmy
dla siebie „takimi aniołami w codzienności”, a wówczas świat nasz będzie lepszy.
Tak, być przyjaznym to nic nie kosztuje, a zarazem jakże to przemienia ziemię.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

O kłamstwie słów parę.
Cz. 2.

Kłamstwo istnieje - jak może pamiętamy
z nauki religii - z katechezy - od chwili
grzechu pierworodnego.
Pierwsze kłamstwo zasiał w cały rodzaj
ludzki szatan. My też dziś doświadczamy
kłamstwa, wielu ludzi kłamie, niektórzy
nawet już tego, że kłamią nie zauważają.
Dlaczego tak się dzieje ?
„Im bliżej z kimś jesteśmy, tym bardziej
czujemy się zdradzeni, kiedy odkrywamy,
że nas okłamał” - tak; można odszukać dziś takową sentencję, która wyróżnia
dwa rodzaje kłamstwa - ze względu na intencję z jaką jest wypowiadane - i tak
istnieje kłamstwo podyktowane chęcią ochrony kogoś, delikatnością, a nawet
miłością bliźniego oraz kłamstwo egoistyczne, z którym stoi pycha, próżność,
tchórzostwo czy chciwość. Obydwa rodzaje mogą oczywiście współwystępować.
Na ludzkości - już na początku dziejów - w raju - odcisnął swój ślad przebiegły
zabieg szatana, „ojca kłamstwa”. Od chwili powstania tej rysy, nasze „ego” jest
jednocześnie popękane, na wzór dziecięcej puzzli. Każdy stara się wykreować
pozytywny obraz samego siebie, zdobyć uznanie, być kochanym, unikać bólu
i cierpienia. To właśnie popycha nas do kłamstwa. Nie dajmy się jednak złapać
w tę pułapkę: choć kłamstwo przynosi ulgę na krótką metę, zawsze kończy się
zniewoleniem. Kłamstwo może bowiem bardzo szybko przerodzić się w nawyk,
wciągnąć nas w swoją spiralę, która doprowadzi nas tam, dokąd nie mamy nawet
ochoty się udać... Takie błędne koło zaczyna się od „niewinnego” kłamstwa.
Z pozoru całkiem drobne i nic nieznaczące kłamstewko w mgnieniu oka rozrasta
się do gigantycznych rozmiarów i może mieć poważne konsekwencje.
Wytrawnego kłamcę zawsze przeraża myśl, że jego życie mogłoby się zawalić,
gdyby tak został zdemaskowany. I dlatego jest gotów zrobić wszystko co potrafi,
aby jego kłamstwo miało jak najdłuższy żywot.
Katechizm Kościoła katolickiego w kilku innych punktach bardzo przenikliwie
wypowiada się na temat tzw. „profanacji słowa”. Warto ponownie pochylić się
szczególnie nad punktem 2484: „Ciężar kłamstwa mierzy się naturą prawdy,
którą ono zniekształca, zależnie od okoliczności, intencji jego autora, krzywd
doznanych przez tych, którzy są jego ofiarami. Kłamstwo samo w sobie stanowi
jedynie grzech powszedni; staje się ono jednak grzechem śmiertelnym, gdy
poważnie narusza cnotę sprawiedliwości i miłości”. Czy teraz - czytając te słowa czujesz się gotowy, by stanąć w prawdzie - oko w oko - ze swoimi „niewinnymi”
kłamstwami ?, tymi, które rodzą się w codzienności by zniekształcić, czy może
zatuszować obraz siebie samego. A nie ma innej drogi do życia w Miłości Bożej
jak odrzucenie zła i zasiewu zła czyli kłamstwa.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.

16.05.1988 - dni szybko mijają, sytuacja ekonomiczna w kraju coraz gorsza, cały
ten system socjalistyczny to jednak jedno wielkie kłamstwo (…). W parafii czas
płynie spokojnie, ale nic nie robimy, bo brak cementu i p. Pelczarski zachorował.
Jest bardzo sucho, czekamy na deszcz. Chcieliśmy przywieść drzewo z lasu, droga
gromadzką, ale jeden parafianin nie pozwolił nam przejechać odgrażając się, że
poprzecina siekierą opony ciągnikom (…) i złoży na nas skargę na kolegium.
Trwają dni krzyżowe, modlimy się o urodzaje, ustawiliśmy duży krzyż brzozowy na
drugiej stronie wzgórza, po szczególnej procesji z tym krzyżem.
29.05.1988 - dziś w parafii Pierwsza Komunia Święta na Mszy Świętej o godzinie
10.30, dzieci mało, tylko 9, za mało, jaka będzie przyszłość Wietrzna przy tak
małej liczbie dzieci. I znów trzeba przypominać parafianom, że to nie prezenty są
najważniejsze tym dniu… a czasem dzieci i rodzice o tym - niestety - zapominają.
2.06.1988 - wreszcie całą noc padał deszcz, był tak bardzo potrzebny, i to tak
mocno popadało, że nie można było zrobić procesji na Boże Ciało, było za mokro.
24.07.1988 - dziś temperatura tropikalna +35 stopni, w czasie sumy nerwy
proboszcza wystawione na wielka próbę, rodacy wietrzanscy przyjeżdzający na
wakacje zachowują się tragicznie na Mszy Świętej, w czasie kazania wychodzą
z kościoła i idą na cmentarz i tam oczekują końca kazania. Nie wytrzymały mi moje
nerwy, i pomodliłem się za nich, a oni …poszli do domu i odeszli ze Mszy Świętej.
Kiedy ci moi parafianie zrozumieją czym jest Msza Święta, i czym jest Ewangelia
i Boże Słowo ? (…) Taka jest ta moja trudna syzyfowa praca i to już 13 lat od
chwili mojego pierwszego kazania w Wietrznie. (…) Tak, to już jest 13 lat.
25.07.1988 - Dziś znieważyło mnie - słowami - dwoje ludzi - w rozlewni mleka,
za wysiłek zmagań z alkoholizmem w Wietrznie.
( cdn.)

