Intencje mszalne w tygodniu 17.05 - 23.05.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Zbigniew Mikosz - 3 rocznica śmierci

Wtorek

18.00

+Irena Gruszczyńska - od Brata Aleksandra i jego rodziny

Środa

18.00

+Henryka Jaracz - od P. Delimat z mężem

Czwartek

18.00

+Irena Gruszczyńska - od chrzestnego, Piotra

Piątek

18.00

+ Henryka Jaracz - od córki Barbary

Sobota

18.00

+Jan Białogłowicz - 4 rocznica śmierci

Niedziela

8.00

+Tadeusz Szopa - od dyrektorów Szkól Gminy Dukla

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Henryka Jaracz - od Tadeusza Czaji

Ogłoszenia duszpasterskie - 16.05.2021 r.
1. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - przeniesiona z czwartku na
7 Niedzielę Wielkanocną. Dziś równocześnie świecenia diakonatu - 6 alumnów
w naszej Archidiecezji Przemyskiej - pamiętajmy w modlitwie o powołanych oraz
o powołaniach do Służby Bożej.
2. Trwa Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świetego. Ta Nowenna
zakończy się modlitewną Wigilią - w sobotę - o godzinie 18.00.
3. W najbliższą sobotę świecenia kapłańskie w katedrze w Przemyślu.
4. Za tydzień Niedziela Zesłania Ducha Świetego - to Święto narodzin Kościoła.
5. 18 maja - 101 - rocznica urodzin Karola Wojtyły, Jana Pawła II Papieża Polaka.
6. Spotkanie dla dzieci klasy III - katecheza o sakramencie pokuty - spowiedzi
i o Eucharystii w wtorek o godzinie 16.00 i w czwartek również o 16.00.
7. Otrzymaliśmy w tym tygodniu dotację od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Przemyślu - na organy i szafę organową - w wysokości 15.000.00 złp.
Bądźmy wdzięczni w modlitwie.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 22.05. - proszę rodziny dzieci komunijnych;
Dziękuję rodzinom; Mazur i Dziadowicz za ostatnie sprzątnie kościoła, a nowym
małżonkom - nowożeńcom - za kwiaty do Kościoła. Bóg zapłać.
10. Dziękuje tym, którzy przyszli w poniedziałek wysprzątać Wietrzno, zwłaszcza
Szkole Podstawowej, nauczycielom i wychowawcom, pozostało do wysprzątania
jeszcze kilka miejsc. Nie traktujmy tego jako karę, ale troskę o nasz świat.
11.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
12. Sakrament małżeństwa zawarli - w sobotę 15 maja - Piotr Tokarek i Małgorzata
Bossekota. Niech Pan Bóg błogosławi nowym małżonkom.
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„Karmie Was tym, czym sam żyję ”...
7 Niedziela Wielkanocna
Uroczystość
Wniebowstąpienia
Pańskiego
„Po rozmowie z nimi Pan Jezus został
wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga.
Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie,
a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę
znakami, które jej towarzyszyły”...
z Ewangelii według Św. Marka (Mk 16, 15-20)
40 dni po zmartwychwstaniu Pan Jezus z
Góry Oliwnej wstąpił do Nieba, ale i z nami
pozostał, pozostał na zawsze, pozostał w
Eucharystii. My wierzący w Jezusa Chrystusa chciejmy zaufać Bożej Miłości, zaufać
Łasce Bożej, która dotyka i kształtuje, zbawia przez Syna Bożego, i może stawić
czoła wszystkim próbom i pokusom jaki na nas przychodzą w codzienności.
Łaska zawsze przychodzi z pomocą, dotyczy to zarówno trudności zewnętrznych,
jak i wewnętrznych w życiu chrześcijańskim. Na mrocznych nieraz ścieżkach życia
Jezus Dobry Pasterz staje się prawdziwym Światłem, które wskazuje kierunek
i pobudza serce - sumienie - do jeszcze większej ufności. Każdy nowy dzień ze
Zmartwychwstałym, który pragnie bliskości z każdym ze swoich uczniów, staje się
nowym darem i tajemnicą. Zadanie dla każdego z nas to powierzanie siebie
w przeciwnościach i zagrożeniach Temu, który jest, który był i który przychodzi.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

Eucharystia - Wielka
tajemnica wiary. Cz. 1.

Eucharystia. Msza święta. W kościele, tak z tyłu
zebrani wierni i stojący przy ołtarzu kapłan...
Powtarza znane może nam słowa: „Uświęć te
dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas
Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
Dzwonki, gong... Wszyscy klękają. Na ołtarzu w
Kościele rozgrywa się wielka tajemnica. To do
tej właśnie chwili wszystko zmierzało: liturgia
słowa, homilia, modlitwa wiernych,
przygotowanie darów, kanon, modlitwa. Za
chwilę chleb i wino w niepojęty sposób mają się
stać Ciałem
i Krwią Bożego Syna Jezusa, a
kapłan przejętym głosem opowiada o tym, co wydarzyło się w Wieczerniku i
powtarza wtedy przez Jezusa wypowiedziane słowa. Takie to zwyczajne, proste i
codzienne, a jednak
przynosi w sobie coś innego, coś nieogarnionego: „On
to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał
i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy: to jest
bowiem Ciało Moje, które za was będzie wydane”. Tak, Jego Ciało zostało
okrutnie skatowane, a potem przybite do krzyża. Za nas. Dla naszego zbawienia.
Wyleje się z Niego ogrom krwi. Ale dziś: Bierzcie i jedzcie... Bierzcie i pijcie... to dla
was… Dziś podobnie, jak przed dwoma tysiącami lat brzmi dalej wspomnienie
tamtych wydarzeń z Wieczernika: „Podobnie po wieczerzy wziął kielich i
ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z
niego wszyscy; to jest bowiem kielich Krwi Mojej, Nowego i Wiecznego
Przymierza, która za was i za wielu będzie
wylana na odpuszczenie
grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę”...
Oto wielka tajemnica wiary... Ile mogę z niej przyjąć ? Wystarczająco wiele, by
ten rytuał stał się tętniącą życiem prawdą o moim zbawieniu. A może się zamknę
i będę oczekiwał tylko na koniec, byle szybciej… (…) Odpowiem sobie sam.
Wiara chrześcijańska wyrosła z religii Izraela, z Judaizmu. Pierwsi chrześcijanie
uwierzyli, że Jezus z Nazaretu był zapowiedzianym przez proroków Starego
Testamentu Mesjaszem. Powstałe w tamtym kręgu kulturowym chrześcijaństwo
odwołuje się do starotestamentalnych tradycji, i bywa niezrozumiałe, jeśli owo
zakorzenienie się pominie, zostawi. Dotyczy to też tego najważniejszego obrzędu
chrześcijaństwa – Eucharystii, Tajemnicy wiary.
Ostatnia Wieczerza, podczas której Pan Jezus, nasz Zbawiciel ustanowił również
Eucharystię, była Wieczerzą Paschalną. W czasie Paschy Żydzi wspominali dwa
najważniejsze wydarzenia ze swojej historii: wyjście z Egiptu i zawarcie z Bogiem
przymierza na Synaju. Do tych dwóch wydarzeń odnoszą się także gesty i słowa
Jezusa ustanawiającego Najświętszy Sakrament.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Tajemnice fatimskie. Cz. 1.

3 maja 1917 roku - gdy trwała I wojna światowa, a rządy w Portugalii sprawował
antykościelny reżim, w Rosji zaczynała szaleć rewolucja - w miasteczku Fatima,
Matka Boża zaczęła się ukazywać trojgu wiejskim dzieciom nie umiejącym jeszcze
czytać. Przekazała im też orędzie dotyczące całego świata. Objawiając się w lipcu
Matka Boża zleciła dzieciom przekazanie ludzkości swego głębokiego zatroskania
spowodowanego bezbożnością i demoralizacją ludzi, dodając, że jeśli się oni nie
nawrócą – nastąpi straszliwa kara. Świat się bowiem pogubił odchodząc od Boga
i zasad moralnych. W ten sposób prosiła ludzkość o nawrócenie i pokutę, pragnąc
zapobiec karom, jakie Bóg przygotował dla grzesznego świata. Nie zawahała się
przed pokazaniem piekła trojgu dzieciom, aby jeszcze dobitniej ostrzec ludzi
przed jego realnym istnieniem. „Promień światła zdawał się jakby przenikać ziemię
i zobaczyliśmy jakby może ognia – wspomina Łucja – a w tym ogniu zanurzeni byli
diabli i dusze w ludzkich postaciach, podobne do przezroczystych, rozżarzonych
węgli, które pływały w tym ogniu. Postacie te były wyrzucane z wielką siłą wysoko
wewnątrz płomieni i spadały ze wszystkich stron jak iskry podczas wielkiego pożaru,
lekkie jak puch, bez ciężaru, i równowagi, wśród przeraźliwych krzyków, wycia,
i bólu rozpaczy wywołujących dreszcz zgrozy. Diabli odróżniali się od ludzi swą
okropną i wstrętną postacią, podobną do wzbudzających strach nieznanych jakichś
zwierząt, jednocześnie przezroczystych jak rozżarzone węgle”.
Tak oto wygląda opis pierwszej tajemnicy fatimskiej. (cdn.)

