Intencje mszalne w tygodniu 18.06 - 24.06.2018 r.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 18)

7.15

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 19)

Środa

18.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 20)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 21)

nr 24 / 17. 06. 2018 r. ( Rok IV ).

Piątek

18.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 22)

Sobota

18.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 23)

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela

8.00

zm. + Wanda Matelowska

Niedziela

10.30

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 24)

Niedziela

15.30

za parafian

Wtorek

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 17.06.2018 r.
1. Dziś 11 Niedziela zwykła.
2. Za tydzień - 24 .06. - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. W tym dniu
odpust w parafii Iwla w naszym dukielskim dekanacie.
3. W tym tygodniu - 22 czerwca - w piątek - zakończenie Roku Szkolnego i Roku
Katechetycznego. Uroczysta Msza Święta dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz
wychowawców o godzinie 8.00. Zapraszam wszystkich, aby z Panem Bogiem
zakończyć ten odchodzący rok szkolny i z wielką zachętą wejść w wakacje, by
nie zagubić życia duchowego, modlitwy i praktyk religijnych. Dzieci i młodzież
zachęcam równocześnie do skorzystania ze spowiedzi świętej.
4. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00. We wtorek Msza Święta o 7.15.
5. Bardzo dziękuje lektorom za prace przy uprzątnięciu budynku gospodarczego,
a P. Andrzejowi za naprawę awarii światła w Kościele. Bóg zapłać.
6. Codziennie po Mszy Świętej nabożeństwa czerwcowe do Bożego Serca.
7. 3 niedziela miesiąca - Bóg zapłać - za ofiary składane na Kościół przez parafian.
Ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar parafii Wietrzno.
8. Powoli posuwają się prace przy ogrzewaniu Kościoła. Projekt instalacji jest już
w przygotowaniu, a gaz jest powoli doprowadzany do kościoła. O tych pracach
będe informował was parafian na bieżąco.
9. 38 piesza Pielgrzymka do Częstochowy wyruszy 4 lipca br.
10. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę 14.04. - proszę rodziny;
Korab, Korab, Korab Krystyna, bardzo dziękuję rodzinom; Czaja - Gryczka, Uliasz
za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty do kościoła.
11.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Zachęcam do prenumeraty „Niedzieli” jeszcze
innych parafian czy rodziny w parafii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki
Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

Z darem
ewangelicznego
słowa.
11 Niedziela
Zwykła.
„Jezus powiedział do tłumów:
Z królestwem Bożym dzieje się
tak, jak gdyby ktoś nasienie
wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie kiełkuje i rośnie,
on sam nie wie jak”... z Ewangelii św. Marka (Mk 4,26-34.)
Pan Bóg to hojny Dawca wielorakiej łaski. Nie wystarczy jednak być tylko samym
biorcą i kolekcjonować łaski. Na Boże obdarowanie mamy odpowiedzieć dobrym
postępowaniem opartym o wiarę, po to by dążyć do prawdziwej Bożej mądrości.
A jej owocem są również w naszym życiu: łaska, modlitwa, Miłość, opanowanie,
cierpliwość, równowaga duchowa, prawdziwa pobożność, miłość braterska,
przebaczenie (itp.). Polem zdobywania takiej mądrości i świętości jest świat,
w którym żyjemy. A otrzymane dary mają nam pomagać w tym, abyśmy patrząc
na Boga, wyśpiewywali swoim życiem hymn wdzięczności i korzystali z nich dla
dobra Kościoła, świata i ludzi oraz dla dobra nas samych. W tej zmieniającej się
nieustannie rzeczywistości warto powtarzać słowa modlitwy, które nam zostawił
kanclerz Anglii św. Tomasz Morus:
...„Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić, odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego”...
Ziarno Królestwa Bożego wyda obfity plon, poznamy to, trwajmy w siewie...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...
Dary Ducha Świętego.
Wszyscy codziennie potrzebujemy
pociechy, za nią tęsknimy , do niej również
powracamy, jej szukamy. Czasami może
i sami pytamy, czego najbardziej potrzeba dzisiaj Kościołowi w świecie ? Może
pragniemy pogłębionej wiary w moc Bożego działania pomimo ludzkich słabości;
może rzeczywiście potrzebujemy większej przejrzystości oraz większej pokory
w konfrontowaniu się ze słabościami i nadużyciami; może oczekujemy pilnie na
odczytanie w perspektywie Ewangelii sensu przemian cywilizacyjnych, żeby
chrześcijaństwo i religia nie stało się takim „skansenem” niezrozumiałych
obyczajów i tradycji. Przede wszystkim jednak wszyscy potrzebujemy pociechy,
aby iść przez życie z nadzieją i odwagą.
W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, w dzień narodzin Kościoła, i w naszym
parafialnym Wieczerniku Pan Bóg przypomniał nam, że On może zaspokoić wiele
naszych oczekiwań i tęsknot. Darem i Tajemnicą wielką jest właśnie
wewnętrzne pocieszenie. Czujemy się często w naszym świecie samotni,
zagrożeni i czasem zdezorientowani. Zwłaszcza gdy poddamy się szumowi
informacyjnemu, który wpędza nas w osłabienie i przerażenie tym, co dzieje się
wokoło, albo wywołuje powolne zobojętnienie i zamykanie się w sobie.
Niektórzy pocieszają się, że
wcale nie jest tak źle, jak przedstawiają to
szukające sensacji media.
Inni obrażają się na rzeczywistość
tego świata, oskarżając kogo się da o spisek
i celową walkę, zmaganie z
wartościami.
Tak, jesteśmy zmęczeni nadmiernym tempem życia, ale równocześnie niewiele
robimy, aby wyhamować i nabrać dystansu, uważając, że w pojedynkę nie da się
zmienić biegu historii oraz społecznego nastawienia, dodatkowo obawiając się
uznania nas za dziwaków i wykluczenia ze środowiska, w którym jest miejsce dla
silnych i skutecznych.
Wielu z nas, myśląc o przyszłości, wpada w przerażenie, bo czas się kurczy i mimo
chwilowych radości nieuchronnie jesteśmy skazani na przemijanie oraz rozstanie
z tym przedziwnym światem.
Czasem lękamy się również spotkania z Bogiem na progu wieczności, bo
wydaje się nam, że nie jesteśmy przygotowani i nie mamy się jeszcze czym
Bogu również wykazać.
To właśnie w tej sytuacji, którą przeżywamy pod znakiem wielkiej bezradności
i zagrożenia, Pan Jezus pragnie nas pokrzepić, dodać otuchy oraz przywrócić
nadzieję. Dlatego zapowiada w Ewangelii Pocieszyciela. Jest Nim Duch Święty,
Bóg w nas. Nie będzie nas pocieszał z zewnątrz, z daleka, ale przebywając z nami,

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Ks. Gabriel Marszałek

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jan Paweł II o Ojczyźnie.
Jan Paweł II często podkreślał, że w pojęciu „Ojczyzna” zawiera się jakieś ważne
i wyjątkowe sprzężenie pomiędzy tym co duchowe, a tym co materialne, w sercu,
pomiędzy kulturą a ziemią. Papież wielokrotnie porównywał i wskazywał związki
pomiędzy Ojczyzną, a ojcostwem i macierzyństwem. Dlatego też na pytanie,
w którym przykazaniu Dekalogu można znaleźć odniesienie do patriotyzmu, Ojciec
Święty odpowiadał, że w czwartym. Tak, to czwarte przykazanie zobowiązuje nas,
abyśmy czcili ojca i matkę swoją. Rodziców mamy szanować i czcić, ponieważ oni
reprezentują wobec nas Boga Ojca. Dając nam życie, uczestniczą w tajemnicy,
a przez to zasługują na cześć podobną do tej, jaką oddajemy Bogu Ojcu.
„Patriotyzm zawiera w sobie taką właśnie postawę wewnętrzną w odniesieniu do
Ojczyzny, która dla każdego prawdziwie jest matką” – podkreśla Papież. Jego
zdaniem patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii,
tradycji, języka, czy nawet krajobrazu. Wielką próbą dla patriotyzmu staje się
zagrożenie tego dobra, jakim jest Ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy zawsze
byli zdolni do wielkich ofiar na jej rzecz. Zdaniem Jana Pawła II, doskonale o tym
świadczą liczne żołnierskie mogiły rozsiane po całym świecie. (cdn.)

