Intencje mszalne w tygodniu 16.08 - 22.08.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

za Łukasza i Angelikę - 2 rocznica ślubu

Wtorek

18.00

+Tadeusz Szopa - od rodziny Krawczyk

Środa

18.00

+Michalina Rygiel - od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

+Tadeusz Szopa - od kolegów ze Skansenu Bóbrka

Piątek

18.00

+Michalina Rygiel - od Danuty Guzik

Sobota

18.00

Michalina i Jan Solińscy - 60 lat małżeństwa - dziękczynna

Niedziela

8.00

+Eugenia Szydło - od s. Ireny

Niedziela

10.30

+Tadeusz Szopa - od Urzędu Gminy Dukla

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 15.08.2021 r.
1. Dziś Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dziś Msze Święte
o godzinie 8.00, 10.30, i 15.30. Dziś w naszej Ojczyźnie wiele odpustów, Odpust
również w Jasione i w Tylawie w naszym dukielskim dekanacie. Uczcijmy i my
Maryje Wniebowziętą przez naśladowanie Jej cnót i życia.
2. Dziś równocześnie - na sumie - dożynki parafialne. Dziękujemy za plony i za
chleb - nasz codzienny pokarm. Wdzięczność winna być naszym przywilejem,
nas jako chrześcijan w XXI wieku.
3. W tygodniu wspomnienie liturgiczne świętych Kościoła: św. Stefana, św. Jacka,
św. Bernarda, św. Piusa X, papieża.
4. W sobotę - 21.08. - zapraszam na bardzo ważne spotkanie kandydatów - z klasy
pierwszej Szkoły średniej - do bierzmowania - wraz z rodzicami - na Mszy Świętej
wieczornej i później zapraszam do salki parafialnej.
5. Wizytacja księdza biskupa Stanisława - w naszej parafii i udzielanie sakramentu
Bierzmowania - w Wietrznie - 13 września br.
6. Dziękuje ofiarodawcom - z parafii - za ofiary na parafię i na remont organów
dziś na tacę i na konto bankowe parafii. Bóg zapłać.
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 - 21.08. proszę rodziny; Longawa, Ozimina,
Pęcak - Longawa, Erdelii. Dziękuję rodzinom; Szeliga, Wilk, Zajchowski, Parylak
Ochała za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
1o. Codziennie w kościele modlitwa - Apel Maryjny - o godzinie 20.45. zapraszam
parafian na wspólne „jestem, pamiętam, czuwam” przed Obliczem naszej Matki,
Królowej Aniołów.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym
sam żyję...
Uroczystość
Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
„Świątynia Boga w niebie się otwarła
i Arka Jego Przymierza ukazała się
w Jego świątyni.
Potem ukazał się wielki znak na niebie:
Niewiasta obleczona w słońce
i księżyc pod jej stopami,
a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu”...
Z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła (Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab)
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem – Pan jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga
Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich swych sił. „Szema
Izrael” - to podstawowa modlitwa każdego Izraelity. Tak, miłować ze wszystkich
sił! A nie tak, jak miłuje świat; Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek? Nie należy iść
za egocentrycznym stawianiem siebie w centrum? A tak dziś świat ogłasza. Święty
Jan napisał w swoim pierwszym liście, że miłość do Boga wyraża się w miłości do
bliźnich. A zatem, ze wszystkich sił. Ech, chyba jednak rozmarzyłem się trochę ...
Ale gdyby tak wszyscy chrześcijanie, pokochali ze wszystkich sił... ze względu na
Boga oczywiście. Tak jak Maryja, jak Ona, Niepokalana, jak Ona, Wniebowzięta.
Gdyby tak było, jakby inny był wówczas ten świat. Odważymy się na ten mały krok
wiary ? Jest sierpień, Jej ważne święto, Jej uroczystość.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

P. Urszula Szpiech;
Dokumentalna i literacka wartość
więziennych wspomnień Kardynała
Stefana Wyszyńskiego”.

Po opuszczeniu Lublina odbył roczną podróż
naukową do kilku krajów Europy Zachodniej, gdzie
zapoznał się ze stanem chrześcijańskiej nauki
społecznej. Po powrocie do kraju zdobywał nowe
doświadczenia duszpasterskie, sprawując liczne
obowiązki, m.in.: wikariusza, profesora w Seminarium
Duchownym, dyrektora Diecezjalnych Dzieł
Misyjnych, redaktora naczelnego „Ateneum Kapłańskiego” oraz obrońcy węzła
małżeńskiego w kurii biskupiej. W tym czasie rozpoczął też aktywną działalność
wśród robotników, prowadził Chrześcijański Uniwersytet Robotniczy i
opiekował się związkami zawodowymi. W okresie przedwojennym ks. Wyszyński
należał do grona postępowych duchownych, był zwolennikiem przebudowy
społecznej, opowiadał się za zmianą struktury rolnej w Polsce oraz zabiegał o
poprawę sytuacji warstw robotniczych. W latach 1931 – 39 ogłosił ok. 100
publikacji poświęconych nauce społecznej, problemom kryzysu gospodarczego,
bezrobocia i sprawiedliwości społecznej. W tym czasie powstała też jego praca
habilitacyjna. Po wybuchu II wojny światowej opuścił Włocławek, gdyż był
imiennie poszukiwany przez gestapo.
W tym czasie przebywał w domu
rodzinnym we Wrociszewie, a następnie sprawował opiekę nad grupą sióstr i
niewidomych dzieci w Kozłówce. Gdy zaczęła się rozwijać polska działalność
konspiracyjna, pełnił funkcję kapelana żołnierzy i organizował rekolekcje w celu
podtrzymania wiernych na duchu. W październiku 1941 r., podczas pobytu w
Zakopanem, został aresztowany przez gestapo i po kilku godzinach
niespodziewanie uwolniony. Niedługo potem został kapelanem Zakładu dla
Niewidomych w podwarszawskich Laskach. Tutaj wokół ks. prof. Wyszyńskiego,
posługującego się pseudonimem siostra Cecylia, urosła prawdziwa legenda.
Przyciągał do miejscowego klasztoru młodzież akademicką z tajnych kompletów,
ziemiaństwo i licznych intelektualistów. Po wybuchu powstania warszawskiego
przyjął pseudonim Radwan 2 i został kapelanem okręgu wojskowego Żoliborz.
Pełniąc tę rolę, miał ciągły kontakt z ludźmi cierpiącymi i umierającymi,
wielokrotnie wypełniał ostatnią posługę duchową nie tyko wobec swoich
rodaków, ale także służąc żołnierzom niemieckim i ukraińskim.

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI JAKO KSIĄŻĘ KOŚCIOŁA
I MĄŻ STANU.

Po zakończeniu wojny ksiądz Wyszyński wrócił do Włocławka, gdzie powierzono
Mu obowiązki proboszcza w dwóch parafiach, redagowanie prasy katolickiej oraz
misję rektora odradzającego się seminarium. Niespodziewanie, w marcu 1946
roku, został mianowany przez Ojca Świętego Piusa XII biskupem lubelskim.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy są grzechy nie do przebaczenia ?
Cz. 8.

Zgrzeszyłem...
Tak zgrzeszyłem... Ale pragnę inaczej. Zawrócę do Ojca. Może jeszcze nie znaleźli
w domu u Ojca nowego pastucha... Nikt się nie kwapi do takiej pracy. I syn pada
na kolana. Nic jeszcze do niego nie dociera. Boi się razów, boi się twardych słów.
Musi jednak to powiedzieć co postanowił przy świniach: „Ojcze, zgrzeszyłem
przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem”.
I wówczas emocje opadają, zaraz może padnie na ziemię. Ale nie. Teraz dopiero
przychodzi świadomość, że Ojciec jakby go nie słuchał. Już do jakiegoś czasu
trzymał go w ramionach i całował. I mówił coś… No, właśnie. Powiedział:
Ubierzcie go w najlepszą szatę! ...
A potem jeszcze coś dodał o pierścieniu i sandałach. I o cielęciu, i o uczcie. Chyba
mój Ojciec postradał zmysły. Czyżby nic nie pamiętał ? Nie! Pamięta doskonale.
Pamięta, że syn przepadł bez wieści, że właściwie jeszcze przed odejściem był dla
rodziny jak ktoś zmarły – daleki, zimny, niedostępny, egoistyczny. Ale to nie są
wymówki. To jest miara radości. Radość Ojca z jego powrotu jest tak wielka, jak
odległość dzieląca śmierć i życie.
Widać, że Ojciec najchętniej by zapomniał o tych latach oddalenia. Chce, żeby
znów było jak dawniej. Jego pełnoprawny syn, w przysługującej jego synowskiej
godności szacie, sandałach i pierścieniu. Tak, może to i dla Ciebie wskazówka, na
dziś, byś zobaczył, wzruszył się, powrócił po miesiącach oddalenia, Ojciec zawsze
oczekuje, czeka i dziś… (cdn.)

