Intencje mszalne w tygodniu 3.05 - 9.05.2021 r.
Intencja Mszy Świętej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Poniedziałek

8.00

+Barbara, Tadeusz, Eleonora

Poniedziałek

10.30

+ Irena Gruszczyńska - od uczestników pogrzebu

Poniedziałek

18.00

za parafian

Wtorek

18.00

+Danuta Czelniak - od uczestników pogrzebu
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Środa

18.00

+Danuta Czelniak - od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

+Wanda Matelowska - w rocznicę ślubu - 65 lat

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

Piątek

18.00

+Zofia i Michał Biały

Sobota

18.00

+Stanisław Dudzik

Niedziela

8.00

+ Stanisław Jastrzębski, Wacław i Zofia

Niedziela

10.30

+Szwast Ferdynand - od Róży różańcowej

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 2.05.2021 r.
1. Dziś 5 Niedziela Wielkanocna. Dziś równocześnie zmiana tajemnic różańcowych
dla Róż z naszej parafii. Nie zapomnijmy o zmianie ...
2. Jutro - 3 maja - Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. Msze Święte w tym
dniu o godzinie 8.00, 10.30 i o 18.00. Po Mszy Świętej o 18.00 modlitwa przy
pomniku za Ojczyznę na placu kościelnym.
3. W maju codziennie Nabożeństwa Majowe. Nie zapomnijmy o tym znaku łaski.
4. W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca maja.
Pamiętajmy o spowiedzi, o sakramencie pokuty. Do chorych z Panem Jezusem
udam się w piątek od godziny 8.00.
5. 8 maja - w sobotę - Uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika.
6. Radę Duszpasterską zapraszam na plebanię - 3 maja - po sumie - na wiosenne
spotkanie zatroskane o naszą parafię.
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 - 8.05. proszę rodziny; Kijowski, Kozubal,
Huta. Dziękuję rodzinom; Różewicz, Bogacz - Czapka, Krasnodębski - Raczkowski
za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów” .
1o. 10 maja - planowane jest sprzątanie Wietrzna - wszystkich mieszkańców,
chętnych do uprzątnięcia naszej miejscowości zapraszamy pod Dom Ludowy
na godzinę 10.00, tam będą rozdzielone rejony sprzątania Wietrzna.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Karmie Was tym,
czym sam żyję...
5 Niedziela Wielkanocna
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym,
a Ojciec mój jest tym, który uprawia.
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy”...
z Ewangelii według Świetego Jana (J 15,1-8)
Może niekiedy zastanawiamy się co takiego
po nas na tej ziemi zostanie. I może dlatego
z tej myśli rodzi się zatroskanie o ślady jakie
dziś zostawiamy, troszczymy się zatem i to
nieraz bardzo o dobre imię, sławę, majątek dla dzieci, czy o miejsce pochówku na
cmentarzu…Tak troszczymy się o to, co może sprawi, że pamięć o nas na długo
pozostanie w sercach żyjących. I niekiedy tak jesteśmy tą troską zaabsorbowani,
że tracimy nawet z oczu ważniejszy niż pamięć o nas cel: życie wieczne.
A Jezus nie przyszedł po to na ziemię, by pozostała po nas dobra pamięć. Jezus po
to oddał za nas na krzyżu swoje życie, i po to też dał nam swojego Ducha, uczynił
nas Christianoi – należącymi do Niego - by naszego imienia nikt nigdy nie wymazał
z Księgi Życia, by nikt nas nie wyrwał z ręki Ojca. Jet to jedyny powód, by przy Nim
trwać i za Nim iść i przyjąć Jego oczyszczenie. Ja jestem Krzew Winny, wy jesteście
latorośle - tak powie o sobie. Trwajmy w Nim, by przynieść obfity owoc i zostawić
po siebie dobry ślad, Boży ślad. To nasze prawdziwe zadanie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Nasz Bóg, to Trójca
Święta.
Cz. 1.

Współcześni chrześcijanie mają bardzo
poważny problem do rozwiązania, a dotyczy
on wiary w Trójcę Świętą. Wielu z nas tym
słowem „Bóg” określa tylko Boga Ojca,
ewentualnie Jezusa Chrystusa, a najczęściej
pomijany jest milczeniem Duch Święty.
Dość znaczna liczba chrześcijan ma „ciche
dni” z Duchem Świętym przez większą część
swojego życia. A Ojciec zawsze działa przez
Syna w Duchu Świętym, a to oznacza, że
Osobą Bożą „pierwszego kontaktu” jest zawsze Duch Święty. Cała Trójca jest
obecna zawsze i w każdym wydarzeniu historii zbawienia. Najogólniej mówiąc,
problem polega na praktycznym oderwaniu wiary w Trójcę Świętą od życia i od
kultu, a to obrazuje dramatyczną skalę problemu, gdy najważniejsza prawda
chrześcijaństwa o Bogu Jedynym w Trójcy Osób bywa traktowana zaledwie jako
religijna „łamigłówka”, a nie jako rzeczywista Obecność, Wszechmoc i Mądrość
kierująca historią świata i ludzi, i naszą historią życia.
A tymczasem nasz Bóg to Trójca Święta. Tą trudność z nierównym traktowaniem
Osób Trójcy można przezwyciężyć. I tak dla tych, którzy „nie rozumieją” Trójcy
Świętej, św. Jan i św. Paweł Apostoł mają dobrą wiadomość. Naszym najlepszym
Nauczycielem w tym, co dotyczy Pana Boga, jest Duch Prawdy, On zamieszkuje
naszego ducha, oświeca nasze myśli i wyobrażenia, popycha nas do działania. On
– zgodnie z zapowiedzią Chrystusa – dąży do tego, by doprowadzić nas też do
rozumienia prawdy w całości. Św. Paweł mówi o tym z wielkim przekonaniem
wynikającym z podstawy chrześcijańskiej wiary: „Nam zaś objawił to Bóg przez
Ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego” (1 Kor 2, 10).
W pismach Apostołów widać ten znak bardzo wyraźnie. To Duch Święty daje nam
wgląd w wewnętrzne życie Boga-Trójcy i On daje nam poznanie w postaci łaski,
którą nazywamy wiarą. Dla obu Apostołów sprawą oczywistą jest to, że rozum to
narzędzie, które jednak bez światła Ducha nie jest w stanie przekroczyć pewnej
granicy, którą wyznacza sama wiedza naturalna.
W naszych czasach wielu o tym zapomniało. Epidemia, zmagania, pęd, itp., kryzys
w dziedzinie wiary, są bardzo widoczne. A przecież jesteśmy powołani do wiary
przez Miłość, do wiary która poznaje całą Trójce Świętą. A to oznacza, że Duch
Święty objawia nam to wszystko, gdy tylko jesteśmy w stanie Go wysłuchać.
Chrystus zachwycał się tym, że Ojciec objawia najbardziej wewnętrzne sprawy
życia Bożego maluczkim tym, którzy wierzą i szukają, tęsknią, są wrażliwego
serca. Czynimy codziennie znak krzyża, a przecież to znak całej Trójcy Świętej…
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą...

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Niedziela jest dniem odpoczynku. Cz. 2.
Konstantyn Wielki przyjął chrzest na łożu śmierci w 337 r., ale już wcześniej
z sympatią odnosił się do chrześcijaństwa. W swoim edykcie mediolańskim bronił
wiary w jedynego prawdziwego Boga i Jego Syna Jezusa Chrystusa i niedzieli.
Jednak nie wszyscy chrześcijanie świętują niedzielę jako „Dzień Pański”, i nie
wszystkie religie czczą niedzielę. Judaizm, Adwentyści Dnia Siódmego obchodzą
dzień wolny w sobotę. Islam czci piątek. Z tego powodu dochodzi też do napięć
i kryzysów między wspólnotami, a resztą społeczeństwa w kwestii przestrzegania
i korzystania z dnia świątecznego w różnych terminach.
Ciekawostką jest, że ślady dawnych łacińskich nazw dni tygodnia od poniedziałku
do piątku, nawiązujące do bóstw panteonu rzymskiego, zachowały się do dzisiaj
w językach romańskich. Ale we wszystkich językach romańskich niedziela jest
Dniem Pańskim: dimanche (fr.), domenica (wł.), domingo (hiszp. i port.), duminica
(rum.). W językach słowiańskich, poza rosyjskim, słowa oznaczające niedzielę,
nawiązują do jej charakteru świątecznego, gdy się „nie działa”, stąd niedziela,
neděle po czesku, niadziela po białorusku, czy też nedila po ukraińsku, nedela
po bułgarsku, nedelja po chorwacku i serbsku itp. Tylko nazwa rosyjska odnosi się
do Zmartwychwstania – woskriesienije. W czasach komunistycznej walki z religią
bolszewicy zmienili zapis tego słowa, aby choć trochę zatrzeć jego związek
z największym świętem chrześcijańskim i w nazwie dnia tygodnia dodali po „n”
tzw. miękki znak, który wprawdzie nie zmienił zasadniczo wymowy, ale graficznie
„oddalił” nieco tę nazwę od jej chrześcijańskich korzeni. Warto też wspomnieć,
że grecka nazwa niedzieli – kyriake (w nowogreckim kiriaki) stała się podstawą
nazw tego dnia w językach gruzińskim – kwiriaki i ormiańskim – kiraki.
Nie zapomnijmy o Niedzieli to zwycięstwo Jezusa w nas samych.

