Intencje mszalne w tygodniu 21.06 - 27.06.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Kazimierz Czaja - gregorianka (1)

Wtorek

18.00

+Kazimierz Czaja - gregorianka (2)

Środa

18.00

+Kazimierz Czaja - gregorianka (3)

Czwartek

18.00

+Kazimierz Czaja - gregorianka (4)

Piątek

8.00

zakończenie roku katechetycznego i szkolnego

Piątek

18.00

+Kazimierz Czaja - gregorianka (5)

Sobota

18.00

+Kazimierz Czaja - gregorianka (6)

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+Kazimierz Czaja - gregorianka (7)

Niedziela

15.30

+Wanda Matelowska

Ogłoszenia duszpasterskie - 20.06.2021 r.
1. Dziś 12 Niedziela zwykła. Od dziś nie ma dyspensy od uczestniczenia we Mszy
Świętej w kościele. Słowo ks. Arcybiskupa Adama Szala nam o tym przypomina.
2. Dziękuje ofiarodawcom - którzy pamiętają i wspierają potrzeby parafii i remont
oraz konserwacje organów - z racji 3 niedzieli miesiąca.
3. Informuje również parafian, że nie uzyskaliśmy wnioskowanej dotacji z Urzędu
Marszałkowskiego z Rzeszowa na remont organów.
4. W tygodniu - w czwartek 24.06. - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
5. W piątek - 25.06. - zakończenie Roku szkolnego i katechetycznego. W tym dniu
Msza Świata o godzinie 8.00 - zapraszam Dyrekcje nauczycieli, wychowawców,
rodziców i dzieci Szkoły Podstawowej, by z Bogiem zakończyć ten szkolny rok.
6. Zbliża się również czas wakacji. Nie zapomnijmy na wakacjach o przywileju
uczestnictwa w niedzielnej Mszy Świętej - to apel do nas wszystkich.
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 - 26.06. proszę rodziny; Pietruszka, Czelny.
Dziękuję rodzinom; Biernat, Lipka, Bek za ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże
kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
1o. Zapraszam na nagłe - ale bardzo ważne spotkanie - Radę Duszpasterską na
niedziele - 27.06. - po sumie na plebanie.
11. Zbiórka tzw. eko śmieci na cele misyjne - od jutra do 29 czerwca przy plebani
przy drzewie.
12. Dziś równocześnie turniej ministrancki. Nie zapomnijmy o nim.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 25 / 20. 06. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmie Was tym,
czym sam żyję...
12 Niedziela zwykła
„Wtedy rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi
jesteście? Jakże wam brak wiary?”...
z Ewangelii według Świetego Marka
(Mk 4,35-41)
Czasem może - jako chrześcijanie - jako
ludzie wierzący - szukamy i oczekujemy na
kolejne cuda, objawienia, znaki, wyjaśnienie
zakrytych przed nami śmiertelnikami
tajemnic. Ale oczekując lub też szukając, jakże często nie zauważamy tego, co już
się dokonało, co zostało nam dane. A została nam dana i ofiarowana Ewangelia Dobra Nowina. Żadne ziarno - również Ewangelii - nie wydaje plonu od razu, tak
automatycznie, natychmiastowo. Podobnie dzieje się z wiarą. Plon wiary, plon
Ewangelii jest zawsze uwarunkowany, najpierw jakością ziemi, na którą też pada
ziarno, jakością serca, które przyjmuje Ewangelię i dar wiary, a potem wspólnotą.
Jako wspólnota uczniów Jezusa (Kościół) mamy być obecni we współczesnym
świecie. Mamy być nie tylko z pilotem telewizyjnym, wyczekując niecierpliwie na
wynik kolejnego meczu Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, czy ekscytując się też
innymi sensacjami ze świata mody i gwiazd. Nie chodzi też w życiu chrześcijańskim
o tani „show ewangelizacyjny” z efektami specjalnymi. My mamy przywilej siać
słowo w ciemnych bruzdach ziemi, być ożywiani przez darmową Miłość i ufność,
które cechują pokorę. Wszak o pokorę modlimy się w czerwcu słowami; „Jezu
cichy Serca pokornego, czyn serce moje według serca Twego”...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Eucharystia.
Wielka Tajemnica wiary.
Cz. 5.
Eucharystia. Msza Święta. Wielka Tajemnica
wiary... Czym jest ta cudowna Modlitwa,
ta wielka Liturgia … ?
I popatrzmy jeszcze w tej kolejnej odsłonie
na dar Komunii Świętej. Mówimy w czasie
Mszy Świętej słowa: „Nie jestem godzien,
aby Pan przyszedł do mnie. Ale wystarczy, że
powie słowo, a moja wina zostanie zmazana,
mój grzech zapomniany”… jest to bowiem
jakby „duchowa witamina”.
Jezus zapraszając mnie na ucztę nie chciał,
bym pozostał głodny. Tak, potrzebuję tego pokarmu w drodze do niebieskiej
ojczyzny, do Domu Ojca. Bez tego pokarmu Bożego Serca mogę tam nie dotrzeć.
Przyjmowanie Komunii Świętej jednoczy z Jezusem Chrystusem: „Kto spożywa
moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim”, i dalej: „Jak Mnie posłał
żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze
Mnie” (J 6, 56-57). Tak, każdy może jednoczyć się z Jezusem przez modlitwę. Ale
nie wolno pogardzać tym sposobem zjednoczenia z Jezusem, jaki On sam nam
pozostawił. Warto pamiętać o Jego słownej przestrodze: „Zaprawdę, zaprawdę,
powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie
będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53). Mieć życie w
sobie, być z Nim zjednoczony, żyć przez Niego i dla Niego. Potrzebuję tego
pokarmu, by podtrzymywać i pogłębiać życie, jakie otrzymałem na chrzcie
świętym. Jestem słaby, skłonny do grzechu. Ale nie szukam oparcia tylko we
własnych siłach, bo wiem, że to się nie uda. Komunia Święta daje mi siły do
odrzucenia zła i ciągłego zaprawiania się w dobrym. Jest lekarstwem, które
pozwala wyleczyć chorobę mojego serca. Nie mam prawa skarżyć się przed
Bogiem na brak sił w czynieniu dobra, jeśli gardzę Jego pokarmem, który siły
daje. Komunia jednoczy z siostrami i braćmi w Chrystusie. Tak, zebrany Kościół
nie jest przypadkową zbieraniną. Od początku jest z nami Pan, bo sprawujemy
Eucharystii w Jego imię. Przyjmując jeden Chleb i pijąc z jednego kielicha razem
jesteśmy współdomownikami Boga.
Przyjmując Komunię wypowiedziałem też swoje „Amen” - tak, wierzę, niech się
tak stanie. Tak, wierzę bardzo mocno, że jest to prawdziwe Ciało Chrystusa,
dające przyjmującemu Go życie wieczne. Rozumiem, co się przed chwilą stało.
Niebawem usłyszę słowa rozesłania. Idźcie, jesteście posłani (Idźcie w pokoju
Chrystusa). Teorię o niepojętej miłości Boga i naszym ludzkim braterstwie trzeba
wcielać w codzienne życie, wszak do tego zostałem pobłogosławiony i posłany.

Kontemplacja - czyli patrzenie
z Miłością.

Zbliża się koniec roku szkolnego i katechetycznego
2020/2021. Już za niedługo wakacje.
Warto zapoznać się ku przestrodze, zastanowieniu
i rozważeniu z opracowanymi przez Policję z USA
„przykazaniami” jak dziś wychować rasowych
chuliganów, by nie powtórzyć podstawowych
błędów wychowawczych...

11 przykazań – „Jak wychować rasowych chuliganów”…

1. Od wczesnych lat należy dziecku dać wszystko, czego tylko zapragnie…
2. Trzeba się śmiać z jego nieprzyzwoitych i niestosownych słów. Będzie się
uważać za mądre i dowcipne…
3. Należy je odgradzać od wszelkich treści moralnych i etycznych. Gdy dorośnie
samo wybierze sobie religie i światopogląd.
4. Nie wolno mówić dziecku, że źle postępuje. Nigdy! Biedactwo gotowe nabawić
się kompleksu winy. A co będzie, gdy później przydarzy mu się nieszczęście – np.
gdy je aresztują za kradzież samochodu? Ile się nacierpi w przekonaniu, że całe
społeczeństwo je prześladuje.
5. Konsekwentnie róbcie wszystko za dziecko: gdy porozrzuca dookoła siebie
rzeczy, sami podnieście i połóżcie je na swoim miejscu. W ten sposób nabierze
przekonania, że cała odpowiedzialność za to, co robi, nie spoczywa na nim, lecz
na otoczeniu.
6. Pozwalajcie dziecku wszystko czytać, wszystko oglądać w telewizji,
wszystkiego spróbować. Tylko w taki sposób nabierze doświadczenia i pozna, co
jest dla niego dobre, a co złe.
7. Kłóćcie się zawsze w jego obecności. Gdy Wasze małżeństwo się rozpadnie,
dziecko nie będzie zszokowane.
8. Dawajcie mu tyle pieniędzy, ile zechce. Niech nie musi ich zarabiać. Byłoby
rzeczą tragiczną, gdyby musiało się tak męczyć, jak Wy kiedyś.
9. Zaspokajajcie wszystkie jego życzenia. Niech odżywia się niezdrowo, używa
trunków i narkotyków, ma wszystkie wygody. Gdyby odczuwało jakiś brak, nie
będzie sobą, stanie się człowiekiem nerwowym, obdarzonym kompleksami.
10. Stawajcie zawsze w obronie dziecka. Obojętne, z kim popadnie w konflikt –
policją, nauczycielami czy sąsiadami. Nie wolno dopuszczać, by mu ktoś wyrządził
krzywdę; tylko ono może bezkarnie krzywdzić innych.
11. Pamiętajcie, że brak czasu dla dziecka zawsze można zrekompensować drogim
prezentem, dodatkowym kieszonkowym na zakupy, zafundowaną wycieczką w
egzotyczne miejsce, ostatecznie dodatkowym telewizorem w jego pokoju.
Jeżeli mimo takiej wolności i przywilejów, jeśli mimo tylu dowodów waszej
miłości, dziecko wam się uda i nie wyrośnie z niego chuligan, to nie potrzebujecie
winić samych siebie. Zrobiliście sami, co tylko się dało, aby je zepsuć. Po prostu
dziecko nie zrozumiało waszego poświęcenia.
Policja w Huston, Teksas, USA.

