Intencje mszalne w tygodniu 24.05 - 30.05.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

7.30

za parafian

Poniedziałek

18.00

+Henryka Jaracz - od wnuków

Wtorek

18.00

+Tadeusz Szopa - od dyrektorów szkól Gminy Dukla

Środa

18.00

+Danuta Czelniak - od córki i dzieci

Czwartek

18.00

+Henryka Jaracz - od klasy 3 - szkoły z Łęk Dukielskich

Piątek

18.00

+Tadeusz Szopa - od Piotra Długosza z żoną

Sobota

18.00

+Henryka Jaracz - od Marii i Czesława

Niedziela

8.00

Tadeusz i Maria Guzik

Niedziela

10.30

+Stanisława Kozubal

Niedziela

12.00

za dzieci pierwszokomunijne

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 23.05.2021 r.
1. Dziś Niedziela Zesłania Ducha Świetego. Jest to też Święto narodzin Kościoła.
W Mocy Ducha Świętego jest odwaga i siła życia chrześcijańskiego. Trwajmy
i świadczmy też i dziś o potrzebie przyjaźni z Duchem Świętym i Kościołem.
2. Jutro - 24.05. - Święto Matki Bożej, Matki Kościoła. Msze Święte o godzinie 7.30
i o 18.00. W maju - codziennie - Nabożeństwa Majowe. Pamiętajmy o maryjnej
modlitwie, zachęcam do udziału.
3. 2130, 00 złp.- to suma ofiar - z 3 niedzieli miesiąca maja - bardzo dziękuję
ofiarodawcom, tym którzy pamiętają o parafii i wspierają jej istnienie i
funkcjonowanie.
4. Za tydzień Uroczystość Trójcy Świętej i Pierwsza Komunia w naszej parafii
o godzinie 12.00. Ta Msza Święta jest dla rodzin dzieci komunijnych pozostałych
parafian zapraszam na inne godziny Mszy Świętych.
5. Spowiedź dla dzieci rodziców klasy 3 i klasy 4 - rocznica Komunii w sobotę
o godzinie 15.30. Skorzystajmy ze spowiedzi blisko pierwszy piątek czerwca.
Kończy się czas spowiedzi wielkanocnej, przypominam parafianom.
6. We wtorek i w środę spotkanie formacyjne dla dzieci klasy 3 o godzinie 15.45.
7. 26.05. - środa - dzień Matki. Zapraszam na modlitwę do Kościoła mamy z naszej
parafii, po Mszy Świętej podzielimy się tortem z okazji Dnia Matki.
8. 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 - 29.05. proszę rodziców dzieci komunijnych;
Dziękuję rodziców dzieci komunijnych za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
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Karmie Was tym, czym sam żyję...
Niedziela
Zesłania Ducha Świętego
„Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie
gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym
przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia,
które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden.
I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym”...
z Księgi Dziejów Apostolskich ( Dz 2, 1-11 )
„Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali
Ducha Świętego tak samo jak my ?..” - tak powiedział Św. Piotr w domu Rzymianina
Korneliusza. Bywa i niekiedy tak, że potrafimy poskąpić obcym dóbr Bożych i dóbr
ludzkich. I to nie tylko własnych, ale i tych, które za naszym pośrednictwem, może
dać im Bóg. Może jednak warto, nie zapominając o miłości do najbliższych, trochę
szerzej otworzyć serce i dla innych. Dary i owoce Ducha Świetego to wielkie też
wezwanie do Miłości, do miłości bliźniego na wzór Jezusa, który za nas oddał
swoje życie, i to wtedy, gdy wskutek grzechu byliśmy nieprzyjaciółmi Boga.
Ten kto narodził się z Boga doświadcza Miłości. Tak, gdy miłujemy to stajemy się
przyjaciółmi Chrystusa. Wielkie słowa, ale jest to też wielka sprawa. Ile jest w nas
służby dla bliźniego, dobroci, cierpliwości, życzliwości ? Przecież Miłość to służba
w rodzinie, to sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych, to życzliwa
pomoc sąsiadom w potrzebie i wiele, wiele innych takich spraw...
Często bywa tak, że słysząc słowo „Miłość” tych drobiazgów nie dostrzegamy,
a przecież to one są wyrazem naszego umiłowania i kochania. Można by jeszcze
coś więcej do tej miłości dodać, prawda? Czy miłujesz mnie więcej ? - pyta Jezus.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Eucharystia. Wielka
Tajemnica wiary. Cz. 2.

Eucharystia. Msza Święta. Wielka Tajemnica
wiary. Czym jest ta Modlitwa, ta Liturgia … ?
Sięgnijmy do Starego Testamentu, sięgnijmy by
odkryć czym jest Pascha, wielki wzór dla każdej
Mszy Świętej. Izraelici znaleźli się w Egipcie na
skutek głodu, jaki zapanował w Ziemi Kanaan.
Zostali sprowadzeni do Egiptu przez Józefa, tego
którego bracia wcześniej sprzedali do Egiptu,
a który tam doszedł do wielkich zaszczytów.
Z biegiem czasu jednak Egipcjanie zapomnieli o
zasługach Józefa, a jego potomków, zaczęli też
traktować jak niewolników. Doszło nawet i do tego, że z lęku, i z obawy kazali
nawet zabijać izraelskich chłopców (żeby zapobiec buntom i armii izraelskiej).
Niektórym jednak udawało się przeżyć. Jednym z nich był Mojżesz. Uratowany,
wychowany przez córkę faraona, gdy podrósł, zabił znęcającego się nad jego
rodakiem Egipcjanina i musiał uciekać z Egiptu. Zamieszkał na pustyni w ziemi
Madianitów. Gdy pod górą Horeb - Synaj - pasł owce, w płonącym krzewie ukazał
mu się Bóg. Objawił mu też swoje Imię i polecił wracać do Egiptu i zażądać od
Faraona wypuszczenia Izraelitów. Faraon oczywiście nie chciał na to pozwolić, a
Mojżesz, dla okazania mocy Tego, który go posłał, powodował pojawianie się
kolejnych plag. Ostatnią z nich była - to ważne - śmierć pierworodnych w ziemi
egipskiej. Ta straszna plaga ominęła domy Izraelitów, gdyż były one oznaczone
krwią Baranka Paschalnego. Jego mięso - w noc wyjścia - spożyli Izraelici i ruszyli
w drogę, na której Bóg ocalił ich otwierając przed nimi wody Morza Czerwonego,
a zalewając ścigających ich Egipcjan. Ten wielki wzór paschalnej nocy ponowił
Jezus Chrystus w czasie Ostatniej Wieczerzy. Jezus i Jego uczniowie wspominali
wyjście z Egiptu. I Jezus nawiązuje właśnie do tego wydarzenia. Jednak starym
obrzędom nadaje nowe znaczenie. Wziąwszy chleb mówi: „To jest Ciało Moje,
które za was będzie wydane: to czyńcie na Moją pamiątkę” (Łk 22,19). To wielka
analogia: tak jak baranek paschalny został zabity w Egipcie, aby uratować od
śmierci pierworodnych Izraelitów, tak i Jezus będzie zabity, aby wierzących
w Niego uratować od śmierci wiecznej.
Prawdę tę odkrył św. Jan, kiedy zobaczył, że Jezusowi wiszącemu na krzyżu –
podobnie jak barankowi paschalnemu – nie połamano kości (J 19 31-37). Trochę
niezrozumiała w odniesieniu do przygotowywania pokarmu zasada, w tym oto
kontekście nabrała proroczej wymowy. Jasne stały się też dla Jana słowa jego
pierwszego mistrza, Jana Chrzciciela, jakie nad wodami Jordanu wypowiedział
o Jezusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29). Wierny do
śmierci Ojcu Jezus składa siebie w ofierze, by ludzie, których przez chrzest skropi
Jego Krew, uniknęli wiecznego potępienia. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą...

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Tajemnice Fatimskie. Cz. 2.

Maryja dzieciom w Fatimie, pokazała w czasie i tajemnicy kilku chwil piekło, by
ratować dusze grzeszników. Wyjaśniła im też, że; „Bóg chce rozpowszechnić na
świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca, a jeśli to się zrobi, to wielu
przed piekłem zostanie uratowanych i nastanie pokój na świecie”.
Druga część orędzia fatimskiego przekazana w trakcie objawień stawia ludzkość
wobec wielkiej alternatywy: jeśli ludzie „nie przestaną obrażać Boga”, to w świecie
rozpocznie się druga wojna światowa, jeszcze straszniejsza od obecnie toczonej.
Ponadto zapowiada prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. Matka Boża po raz
kolejny przekazała dzieciom, że dla ratowania grzeszników przed piekłem należy
wprowadzić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, i ustanowić w Kościele
tzw. Nabożeństwo Pięciu Pierwszych Sobót miesiąca, wraz z Komunią Świętą
wynagradzającą. Maryja zapowiedziała, że przybędzie, aby prosić o poświęcenie
Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. Dodała jeszcze słowa, że; „jeśli te życzenia zostaną
spełnione, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, bezbożna propaganda
rozszerzy swe błędne nauki po świcie, wywołując wojny i prześladowanie Kościoła,
dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć. Różne narody
zginą. Na koniec jednak moje Niepokalane Serce zatryumfuje. Ojciec Święty poświęci
mi Rosję, która się nawróci, i przez pewien czas zapanuje pokój na świecie”. Warto
dodać, że w lipcu 1917 roku nikt nie słyszał jeszcze o Piusie XI ani o bezbożnej
dyktaturze w Rosji. (cdn.)

