Intencje mszalne w tygodniu 25.06 - 1.07.2018 r.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Paweł Mackoś ( greg. 25)

Wtorek

18.00

zm. +Paweł Mackoś ( greg. 26)

Środa

18.00

zm. +Paweł Mackoś ( greg. 27)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 28)

nr 25 / 24. 06. 2018 r. ( Rok IV ).

Piątek

8.00

za parafian

Piątek

10.30

Paweł Mackoś ( greg. 29)

Piątek

17.00

zm. + Janina Czaja - intencja od wnuczki Alicji

Sobota

18.00

zm. + Paweł Mackoś ( greg. 30)

Niedziela

8.00

zm. +Paweł Mackoś - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

10.30

zm. + Nowak Helena (greg.1)

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.06.2018 r.
1. 12 Niedziela zwykła. Dziś Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Odpust
w parafii Iwla w naszym dukielskim dekanacie.
2. Rozpoczęły się wakacje, nie zapomnijmy o modlitwie i niedzielnej Mszy Świętej.
Niech Eucharystia niedzielna będzie w centrum życia duchowego, życia z wiary.
3. 3510,00 złp to suma waszych ofiar z III niedzieli miesiąca czerwca. Bóg zapłać
ofiarodawcom. Ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar parafii Wietrzno.
4. W tym tygodniu - Msze Święte o godzinie 18.00.
5. Bardzo dziękuje wszystkim aktywnie zaangażowanym w dar przygotowania
mojego jubileuszu 25 - lecia kapłaństwa; za wasz trud, wysiłek, życzenia, torty
pod kościołem i za integracje przy okazji Jubileuszu kapłańskiego. Bóg zapłać.
6. W piątek - 29.06 - Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu Msze
Święte o 8.00, 10.30 i o 17.00.
7. W sobotę - 30.06. - zakończenie nabożeństw czerwcowych ku czci Bożego
Serca - Serca Pana Jezusa. Od 1 lipca nabożeństwa w tygodniu w czwartek - ku
czci Papieża i Eucharystii, w piątek ku czci Bożego Miłosierdzia i w sobotę jak
zawsze Nowenna do NMP. Pamiętajmy o modlitwie serca.
8. Kompostownik wymaga przebudowy proszę na razie nic tam nie wrzucać.
9. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę 30.06. - proszę rodziny;
Malinowski - Porcek, Śliwiński, bardzo dziękuję rodzinom; Korab, Korab, Korab
Krystyna za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty do Kościoła.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Rozstrzygnięto konkurs na najładniejsze i staranne zeszyty z religii.

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

Z darem
ewangelicznego
słowa.
12 niedziela
zwykła .
„On wstał, rozkazał wichrowi
i rzekł do jeziora: „Milcz, ucisz
się”... Wicher się uspokoił
i nastała głęboka cisza. Wtedy
rzekł do nich: „Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak wiary?”…
z Ewangelii według sw. Marka (Mk 4,35-41)
Martwię się czasem niekiedy, tak po prostu w chwilach zamyślenia co z nami,
chrześcijanami będzie; u nas w Polsce, w Europie w świecie. Czy odbijemy się od
kryzysowych chwil i nastaną, czasy powszechnej wiary? Czy może staniemy się
taką małą wspólnotą, jak wielu chrześcijan na innych kontynentach, zatopionych
w morzu różnych religii i ateizmu, czy laickiego stylu życia. A może całkiem ślad
po nas zaniknie? A Jezus dziś mówi do mnie ... Spokojnie... Królestwo Boże to nie
tylko sprawa naszych ludzkich, czy tylko moich wysiłków. Bóg czuwa i wie co robi.
Bóg wie, jak wzrasta człowiek i jak odkrywa Jego łaskę. Byle nie brakło tylko tych,
którzy będą chcieli mimo wszystko zawsze wrzucać ziarno Ewangelii w ziemię...
i zaufać Jezusowi pośród nawet wielkiej burzy. Jezus przyjdzie i uciszy burzę słów,
wielorakich negatywnych myśli, nieporozumień, chaosu, zamętu, i wprowadzi do
serca - sumienia ciszę, pokój, łagodność. On może więcej. Jest Bogiem, Panem
i Zbawicielem. Jest Przyjacielem; Jezus, Jezus, Jezus… Pokonał śmierć, pokonał
grzech, zmartwychwstał Pan i Królem jest … jak śpiewaliśmy w pieśni.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Dary Ducha.
Jako wierzący w Jezusa
Chrystusa powinniśmy być w naszych czasach świadkami wiary niosącymi Boże
pocieszenie. Trzeba, byśmy w naszym niespokojnym świecie, w klimacie tego
ogólnego przygnębienia, zmęczenia byli zawsze siewcami pocieszenia i pokoju.
Czekając na kolejną Pięćdziesiątnicę naszego życia, odnawiajmy naszą przyjaźń
z Duchem Świętym oraz poczucie, że pociecha, którą nam daje, nie znajduje się
poza nami, ale w nas, aby mogła płynąć do ludzi. Św. Paweł wciąż zachęca nas
wszystkich w Liście do Tymoteusza do głoszenia Ewangelii w mocy, miłości oraz
trzeźwego myślenia. Pan Bóg daje nam ducha mocy, daje siłę do przezwyciężenia
słabości, potrzebną, aby powstać z grzechu, przełamać lęk i wyjść z zamknięcia
w sobie. Otwarcie na moc z wysoka jest proporcjonalne do poczucia własnej
słabości. Nasze przeżywanie choroby, grzeszności, niedoskonałości mają zawsze
być wołaniem do Boga o Jego łaskę i pomoc. Ta łaska, czyli niewidzialna moc
z wysoka nadaje naszym słowom i czynom inne znaczenie oraz nową jakość. Te
dary przekazują Boże życie. Bóg w swoim miłosierdziu chce się nami posłużyć,
aby wyjść na spotkanie ludzi i pociągnąć ich ku Sobie. Bez tej wielkiej mocy od
Niego bylibyśmy propagatorami pięknej utopii lub jakieś papierowej ideologii.
Bez tej mocy Kościół nie byłby sobą, ale grupą ludzi o podobnych poglądach,
których łączy wspólny interes, biznes, czyli byłby rodzajem stronnictwa czy partii.
Dzięki mocy wiary i Ducha Świętego grupa ludzi z zapadłej rzymskiej prowincji,
z dalekiej Galilei, zapaliła świat oraz ludzkie sumienia Ewangelią. Duch mocy – to
Bóg, który działa w świecie, we wszystkich stworzeniach, jest On też aktywny
i dynamiczny. Obdarza życiem i ożywiającym tchnieniem w każdej chwili. Duch
mocy to Opatrzność Boża, która kieruje historią naszego życia, losami narodów
i pojedynczych ludzi. Duch mocy przezwycięża śmierć i budzi nas do wieczności.
Ten Duch to Ogień miłości. Największy z darów Ducha Świętego – miłość – to
wewnętrzny ogień, który zapala równocześnie uczucie, prawe myślenie i słowa,
mówienie, pragnienie dobra i szczęścia, obdarowywanie, ku jedności budowanie.
Mający w sobie ducha miłości jesteśmy jakby wyciągniętymi ramionami Boga,
który przygarnia do serca wszystkich ludzi i raduje się nimi dlatego, że są. Duch
miłości powinien kierować naszym życiem, byśmy dostrzegali, że jest ono przede
wszystkim duchową przygodą i świętym Darem. Bez tego religia stanie się tylko
szeregiem powielanych i wyuczonych zachowań, może nawet pobożnych, ale
pustych i rutynowych. Zaufajmy zatem mocno Duchowi Świętemu... (cdn.)

Ks. T. Witkoś.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jan Paweł II o Ojczyźnie...
Jan Paweł II wskazywał nam Polakom wiele razy, jak realizować mamy swoje patriotyczne
powołanie. Cały naród polski musi żyć we wzajemnym zaufaniu, a to zaufanie opiera się na
prawdzie. Jest to sprawa podstawowa. Nie zawaham się powiedzieć, że od tego przede
wszystkim: od zaufania zbudowanego na prawdzie, zależy przyszłość Ojczyzny – mówił
Papież w 1983 roku. Trzeba centymetr po centymetrze, dzień po dniu budować zaufanie
we wszystkich wymiarach społecznego bytu; w wymiarze politycznym, ekonomicznym
i oczywiście kulturalnym. „Tak jest w rodzinie. Tak jest też na inną skalę w narodzie i też
państwie. Tak jest wreszcie w całej rodzinie ludzkości”– dodał Papież podczas homilii we
Wrocławiu. Najlepszą kwintesencją papieskiego nauczania o patriotyzmie są słowa
ks. Piotra Skargi, które przypomniał podczas przemówienia w polskim parlamencie:
„Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy; bo w niej jego wszystko się dobre zamyka”.
Patriotyzm, to nie nacjonalizm. „Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest bowiem to, że
uznaje tylko dobro własnego narodu i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami innych.
Patriotyzm natomiast, jako miłość do Ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie
samo prawo jak własnemu, a zatem jest drogą do uporządkowania miłości społecznej” - tak
napisał Papież. Wizja papieskiego patriotyzmu głęboko jest przesiąknięta chrześcijańską,
personalistyczną koncepcją człowieka. Człowiek powinien kochać siebie, ponieważ został
stworzony na obraz i podobieństwo Boga Stwórcy. Tą miłością powinni być również
obdarowywani inni ludzie i narody, gdyż wszyscy noszą w sobie Boski Pierwiastek – Boga
Stwórcy. Godność każdego człowieka, a co za tym idzie narodu dla prawdziwego
chrześcijanina wypływa z faktu, że każdy człowiek jest imago Dei (obrazem Boga). (cdn.)

