Intencje mszalne w tygodniu 3.06 - 9.06.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od koleżanek z pracy córki Marii

Wtorek

18.00

zm. +Zofia i Franciszek Gniady

Środa

18.00

zm. + Helena Szydło - intencja od koleżanek z pracy córki Mari

Czwartek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od Gminy Dukla

Sobota

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. +Katarzyna i Justyn Artabus

Niedziela

10.30

zm. + Helena Szydło - intencja od córki Anny z rodziną

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 2.06.2019 r.
1. Dziś Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Jest to pierwsza niedziela czerwca
dziś zmiana tajemnic różańcowych i adoracja Najświętszego Sakramentu.
Pozostańmy z Jezusem na modlitwę, powierzając Mu nowy miesiąc 2019 roku.
2.Gdyby pogoda aura nie sprzyjała ministranckiej lidze, mecze ministrantów
odbędą się za tydzień - 9 czerwca. Ale ufam, że wszystko się dobrze ułoży.
3. W dniu dzisiejszym rocznica Pierwszej pielgrzymki Papieża Polaka do Polski.
Dla Róż różańcowych znak do rozważania - książka o wizycie Papieża Polaka - 40
lat temu w naszej Ojczyźnie. Ta wizyta dala impuls do nowych wyzwań i odnowy
serc Polaków i Polek . Nie zapomnijmy o tym wydarzeniu w modlitwie.
4. Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Zapraszam
kandydatów do sakramentu Bierzmowania na modlitwę. O spotkaniu w Dukli
z ks. Łukaszem zawiadomię w następną niedziele.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca czerwca.
Pamiętajmy o sakramencie pokuty - o spowiedzi. Do chorych udam się w piątek
od godziny 8.00. W czwartek adoracja relikwii Papieża Polaka. Nie zapomnijmy.
6. W sobotę w bazylie archikatedralnej w Przemyślu świecenia kapłańskie nowych
prezbiterów dla naszej diecezji. Pamiętajmy o kandydatach w modlitwie.
7. W najbliższą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego poprzedzona
wigilią i czuwaniem modlitewnym w sobotę. Zapraszam parafian do modlitwy do
Ducha Świętego o jedność i odkrywanie Kościoła.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 8.06. - proszę rodziny; Rymek i Mermon.
Dziękuję rodzinom; Bek i Mackoś za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty do
kościoła.
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 22 / 2. 06. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się ... z Liturgii Słowa.
Wniebowstąpienie Pańskie.
„Oto Ja ześlę na was obietnicę
mojego Ojca.
Wy zaś pozostańcie w mieście,
aż będziecie przyobleczeni
w moc z wysoka”.
Potem wyprowadził ich ku Betanii
i podniósłszy ręce, błogosławił ich.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się
z nimi i został uniesiony do nieba”...
z Ewangelii według św. Łukasza
(Łk 24, 46-53)
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy
poznają, że jesteście uczniami moimi – tak mówi nieustannie Jezus w Ewangelii do
swoich uczniów i również do nas, gdy przyznajemy się, że do Niego należymy.
Te słowa, to ostatnie zalecenie przed Męką, gdyż w czasie Męki dokonuje się
wywyższenie Jezusa. Gdy Jezus odejdzie do nieba, nie będą Go już tak widzieli,
zostaną posłani, by zanieść Dobrą Nowinę o zbawieniu całemu światu.
A jak mogą dzisiaj ludzie poznać, że Jezus jest wśród nich ?, nie inaczej, jak dzięki
wzajemnej miłości. Miłość kojarzy się nam z brakiem konfliktów. Wystarczy jednak
poczytać Dzieje Apostolskie, by przekonać się, że nie anioły bez temperamentu,
ale żywi ludzie podobni do nas nieśli Ewangelię światu. O żywych ludziach, takich
jak my, mówiono: „patrzcie, jak oni się miłują”. Gdy św. Paweł i Barnaba odbywali
podróż misyjną, to umacniali uczniów w wierze, ustanawiali starszych, i głosili
Słowo. Przeznaczone im dzieło wykonali. A raczej - jak sami mówią - Bóg dokonał
tego przez ich ręce. Jeśli pozwolimy Mu działać i w nas, To On uczyni więcej...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Litania Loretańska Cz.2

Nazwa Litanii do Matki Bożej wywodzi się
od niewielkiego miasteczka Loreto,
znajdującego się we Włoszech, oddalonego kilkanaście kilometrów od wybrzeża
Adriatyku. To miasto zostało założone około 1100 roku w miejscu, które było
porośnięte wawrzynowym gajem. Łacińska nazwa miasta brzmi *Laureturn*
i pochodzi od wawrzynu. Loreto jednak słynie przede wszystkich z Sanktuarium
Maryjnego, którego początki sięgają 1249 roku. W 1291 roku do Loreto został
sprowadzony z Nazaretu *Święty Dom* przez rodzinę De Angelis (Aniołów).
Zachowany dokument z września 1294 r. podaje nam, że Nicefor de Angelis,
władca Epiru, dał w posagu swojej córce Ithamar, wychodzącej za mąż za Filipa,
syna Karola II, króla Neapolu, oprócz wielu innych różnorodnych dóbr także
i „święte kamienie wyniesione z Domu naszej Pani, Dziewicy, Matki Bożej”.
Tak oto - od tego czasu - samo Loreto to przede wszystkim Sanktuarium Domku
Nazaretańskiego Matki Bożej.
Święty Domek Matki Bożej, został umieszczony w bazylice, zbudowanej na planie
krzyża łacińskiego w stylu późnogotyckim w 1469 roku. Składa się on z trzech
ścian. Ścianę wschodnią, zastąpioną obecnie ołtarzem, stanowiła skała z grotą,
która znajduje się w Nazarecie. Wewnątrz Domku nad ołtarzem (patrz zdjęcie)
została umieszczona figura Matki Bożej Loretańskiej.
Figura ta została przyozdobiona koronami na polecenie papieża Piusa XI. Jest to
Sanktuarium Słowa Wcielonego, bo przecież w Nazaretańskim Domku nastąpiło
Zwiastowanie i wypowiedzenie przez Maryję: „Oto ja Służebnica Pańska, niech mi
się stanie według słowa twego”. Jest to Sanktuarium *życia ukrytego* Jezusa
Chrystusa, o którym milczy sama Ewangelia. W domu rodzinnym, w Nazarecie,
Jezus przygotowywał się do swojej publicznej działalności i zbawczej misji.
Jest to też Sanktuarium chorych. Przybywają bowiem w licznych pielgrzymkach
do niego ludzie z całego świata dotknięci chorobą, aby prosić Matkę Bożą
o pociechę i pomoc w cierpieniu. Do tego Sanktuarium pielgrzymowali papieże
Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI (2 września 2007 roku Ojciec
Święty Benedykt XVI, przewodniczył spotkaniu z młodymi Europy, w ramach
przygotowania do Światowego Dnia Młodzieży 2008 roku).
Modląc się w maju i nie tylko w maju Litanią Loretańską warto widzieć miejsce,
z którym wiąże się powstanie tej modlitwy i pamiętać o tym szczególnym miejscu
na mapie wielu Sanktuariów Maryjnych całego świata, które uczy *cichego życia
rodzinnego* na wzór Jezusa, Maryi i Józefa oraz wielkodusznego i radosnego
podejmowania planu Bożej miłości. Święty Domek w Loreto przypomina nam
postawę pełną miłości wobec Boga i Jego zbawczych planów.
Korzystając z bogactwa tej maryjnej modlitwy - szczególnie w maju każdego roku
- rozważamy udział w Dziele Odkupienia i znaczenie w życiu Kościoła Niewiasty
z Nazaretu – najpiękniejszego moralnie Człowieka.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.

Nastolatki w sieci – najnowszy raport. Cz.2.

W poprzedniej edycji badań - przeprowadzonej w 2016 roku - średnia wieku,
w którym zaczęli korzystać z Internetu ówcześni uczniowie gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych wynosiła ok. 9 lat i 5 miesięcy. Ale po nowych badaniach
w 2019 r. jest już nowy wniosek: im młodsze pokolenie, tym ta „internetowa
inicjacja” następuje o wiele wcześniej . I to bardzo niepokoi ?!
Nastolatki zapytani o to, jakie nadzieje wiążą z dostępem do Internetu najczęściej
wymieniali: większy, swobodny dostęp do różnorodnych zasobów (74%),
powiększenie oferty spraw, które można załatwić online (57,6%), zanik nudy
z powodu gier, upowszechnienie możliwości pracy przez Internet, zniknięcie
barier językowych i kulturowych w komunikacji między ludźmi (40,5%), a nawet
na to, że dzięki technologiom – aby żyć na satysfakcjonującym poziomie – nie
będzie trzeba w ogóle pracować (15,3%) (itp.)...
Ważną częścią tego badania są odpowiedzi dotyczące bezpieczeństwa młodych
ludzi w Internecie. Jak wynika z raportu, uczniowie zdają sobie sprawę z zagrożeń,
jakie na nich czyhają w sieci – mówi prof. Jacek Leśkow, dyrektor NASK.
Niepokoi jednak fakt, że niemal połowa badanych bezpośrednio doświadczyła
internetowej przemocy, agresji, hejtu (itp.). Nastolatki najczęściej padają ofiarami
wyzywania, ośmieszania i poniżania. „Nasza misja i praca to przeciwdziałanie takim
niebezpiecznym zjawiskom” – dodaje dyrektor NASK. Niech to będzie i dla nas
przestrogą, że Internet to również zagrożenia duchowe... (cdn.)

