Intencje mszalne w tygodniu 24.06 - 30.06.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Jan Szajna

Wtorek

17.00

zm. +Janina i Jan Pikul

Środa

17.00

zm. +Janina , Bronisław, Bronisława Smaga

Czwartek

19.00

zm. +Lucyna Szydło - gregorianka (1)

Piątek

18.00

zm. + Lucyną Szydło - gregorianka (2)

Sobota

8.00

za parafian

Sobota

10.30

zm. + Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. + Lucyną Szydło - gregorianka (3)

Niedziela

8.00

zm. + Lucyna Szydło - gregorianka (4)

Niedziela

10.00

zm. +Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 23.06.2019 r.
1. 12 niedziela zwykła. Rozpoczęły się wakacje, nie zapomnijmy o codziennej
modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej. Umiłujmy Kościół, nasz Dom.
2. Trwa równocześnie Oktawa Bożego Ciała, trwa modlitwa w Kościele.
W tym tygodniu codziennie nabożeństwa eucharystyczne i procesja. Zapraszam
do modlitwy rodziców z dziećmi. W czwartek -27.06. zakończenie oktawy Bożego
Ciała, w tym dniu błogosławieństwo wianków i dzieci o godzinie 19.00.
3. W piątek 28.06. - Uroczystość Bożego Serca, Odpust w naszym dukielskim
dekanacie w Łękach Dukielskich, a w niedzielę w Bóbrce. Za tydzień w niedzielę
ze względu na sumę odpustową w Bóbrce, suma u nas w Wietrznie o godzinie
10.00. Nie zapomnijmy.
4. W sobotę - 29.06. - Uroczystość świętych Piotra i Pawła, Apostołów - porządek
nabożeństw i Liturgii - jak w niedzielę - ostatnia Msza Święta o godzinie 18.00.
5. 686,75 złp. - to suma ofiar - na powodzian - z Wietrzna. Ofiarodawcom dziękuje
Bóg zapłać, Caritas składa również swoje podziękowanie.
6. Suma ofiar z 3 niedzieli miesiąca to - 3260,00. Bóg zapłać ofiarodawcom.
7. Od poniedziałku do środy - Msze Święte - o godzinie 17.00. W tych dniach
z powodu rekolekcji kapłańskich w Przemyślu, zastępuje mnie x. Łukasz Mroczek.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 6.07. proszę rodziny; Szydło - Czech, Sęp
i Bogacz - Szydło. Dziękuję rodzinom; Pietruszka, Szydło za ostatnie sprzątnie
kościoła a wykonawcom ołtarzy z Bożego Ciała za kwiaty do kościoła.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
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Proszę, zatrzymaj się ...
z Liturgii Słowa.
12 Niedziela zwykła.
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza...
Boże, mój Boże, szukam Ciebie
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą,
jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
z Księgi Psalmów. (Ps 63,2-9 )
W sercu każdego człowieka na ziemi Pan Bóg umieścił prawo naturalne. To dzięki
niemu właśnie wiemy i rozumiemy, co jest dobre, a co złe. Aby pomóc jeszcze
lepiej to prawo rozpoznawać, ofiarował nam Bóg Dekalog. Znamy przykazania
Boże, tak, chyba wszyscy znamy. A jednak czasem codzienność sprawia, że coraz
mniej oburzamy się na zło, które dzieje się wokół nas. Media zawładnęły naszą
publiczną sferą. Na wiele złych spraw przymykamy oko i mówimy, że nie mamy na
to wpływu. A Przykazania Boże są dane i zadane nie po to, by utrudnić nam życie;
te nakazy i zakazy Boga mają nam pomóc kroczyć drogą, na którą weszliśmy
w chwili chrztu świętego. Ta droga trwa, w niej odczytujemy swoje powołania, na
tej drodze realizujemy się i tą drogą idziemy do Miłości Jezusa, która prowadzi do
umiłowania bliźniego i Kościoła. Życie zgodne z przykazaniami nie jest łatwe,
trzeba się czasem przeciwstawić ogółowi, który, choć uważa się za chrześcijan, to
niekiedy liberalizuje Boże Prawo według swoich potrzeb i wygód. Tylko przez
wierność stajemy się świadkami Boga w świecie, zwłaszcza gdy czasem trudno
o Miłość i wierność. Tylko mocą Ducha Świętego, którego Jezus zesłał nie tylko na
apostołów, ale i na każdego z nas, możemy otwierać się na tę miłość i uwrażliwiać
się na dane nam przez Boga Prawo Miłości. Boże mój , Boże, szukam Ciebie...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć…
Biblia a tatuaże. Cz. 1.

Jesteśmy świątynią Ducha Świętego.
Ale warto jeszcze w tym kontekście
wiary postawić pytanie o … tatuaże,
które są niestety negacją tego daru w nas w odniesieniu do nauki Bożej.
Jak Pismo Święte traktuje tą sprawę. Odpowiadając na pytanie o tatuaże warto
sięgnąć do Bożego Słowa, do Biblii. Na samym początku rozważania trzeba też
zaznaczyć, że słowo „tatuaż” w Biblii nie występuje, ponieważ pochodzi ono
z całkowicie innego kręgu kulturowego, a mianowicie pochodzi ono z języka
tahitańskiego. Do naszego kręgu cywilizacyjnego i kulturowego, europejskiego,
słowo „tatuaż” weszło za sprawą Jamesa Cooka, słynnego angielskiego żeglarza
i podróżnika, który trzykrotnie wyprawiał się na wody południowego Pacyfiku,
docierając do Tahiti. Stamtąd jeden z jego okrętów, uczestniczących w drugiej
wyprawie (1771-1775), przywiózł do Anglii Polinezyjczyka o imieniu Omai.
Zainteresowanie w ówczesnej Anglii wzbudziło wytatuowane ciało Omaia, i to
również spowodowało, że używane przez niego tahitańskie słowo tatau -„znak”,
którym nazywał on pokrywające ciało tatuaże, zaczęło funkcjonować najpierw
w języku angielskim (tattoo) a następnie przeszło do wielu innych języków,
w tym także do języka polskiego. To opowiadanie o pochodzeniu słowa *tatuaż*
pokazuje, że nie znajdziemy go w Biblii. Nie oznacza to jednak, by zrezygnować
z poszukiwania innych słów, które w Biblii mogłyby oznaczać to samo, czyli znaki,
pismo lub obrazy uczynione na ludzkim ciele, powstałe przez wprowadzenia pod
skórę jakiegoś barwnika. Poszukiwania takie są bardzo uzasadnione, bo zjawisko
tatuowania ciała było znane w wielu kulturach, a ponadto, zwłaszcza w starych
kultach, tatuaże często miały jeszcze również znaczenie religijne.
Szukając w Piśmie Świętym co odpowiadałoby tatuażom, należy przeanalizować
bardzo wiele różnych pojęć biblijnych. Pierwszym z nich jest słowo *znak*, które
posiada wiele znaczeń, od znaku w rozumieniu cudu, poprzez np. znaki czasu,
aż do tego, co nas interesuje w tym rozważaniu najbardziej, czyli znaku jako
zewnętrznego charakterystycznego barwnego znamiona na ciele. Pierwszym
z takich miejsc w Biblii - Słowie Bożym - jest znak - znamię, które otrzymał Kain:
Dał więc Pan Kainowi znamię, by ludzie, których spotka, nie zabili go (Rdz 4,15).
Czy za tym tajemniczym znamieniem kryje się jednak tatuaż? Choć niektórzy tak
myślą i piszą, to chyba znak ten pozostanie jednak dla nas zagadką. Podobnie
tajemniczym znakiem o charakterze takim ochronnym i obronnym był znak
*TAW*, wypisany przez „człowieka ubranego w lnianą szatę” na czołach ludzi
bogobojnych, którzy dzięki temu znakowi w czasie zagłady miasta Jerozolimy za
proroka Ezechiela mieli znaleźć ocalenie (por. Ez 9).
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
O podejmowaniu decyzji słów kilka...

Katechizm Kościoła Katolickiego w artykule 1704. przypomina, że człowiek dzięki
rozumowi jest zdolny do zrozumienia porządku rzeczy ustanowionego przez Boga
Stwórcę - Boga Ojca. Dzięki swojej wolnej woli, człowiek jest zdolny kierować się
do prawdziwego dobra. Swoją doskonałość znajduje zawsze w „poszukiwaniu
i umiłowaniu tego, co prawdziwe i dobre”. Chcąc zatem podjąć dobrą i właściwą
decyzję w życiu, musimy najpierw kierować się rozumem i wolną wolą.
Wybory muszą być rozumne i nakierowane w prawdzie na dobro; tak określają ten
znak decyzji teologowie. Ks. Kard. Józef Ratzinger podkreślił w nauczaniu, że
„człowiek może rozpoznać prawdę, podstawowe prawdy o sobie samym, o swoim
pochodzeniu i przyszłości”. Rozum powinien podpowiedzieć, co jest prawdziwym
dobrem. Choć nie ma tu zbyt wiele miejsca, by tę myśl rozwinąć, to warto jeszcze
pamiętać, że podejmując decyzję, należy mieć zawsze wolną wolę, bo tylko
wówczas można podjąć samodzielną decyzję.
Warto zatem korzystać z łaski Ducha Świętego. Mówiąc o łasce Ducha Świętego
w podejmowaniu decyzji, szczególnie należy podkreślić te dary, które są nam
pomocne w duchowym rozeznawaniu. Do tej grupy zaliczmy: natchnienia,
poruszenia, dary, charyzmaty zrodzone z modlitwy i adoracji przed Bogiem.
(cdn.)

