Intencje mszalne w tygodniu 25.05 - 31.05.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Michał Biały - od syna Roberta z rodziną

Wtorek

18.00

zm. +Michał Biały - od rodziny Guzików

Środa

18.00

zm. +Michał Biały - od rodziny Lichtarski z Równego

Czwartek

18.00

zm. +Michał Biały - od rodziny Wdowiarz

Piątek

18.00

zm. +Salomea Leśniak

Sobota

18.00

zm. +Stanisława i Tadeusz Szczepanik

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Artur, Marzena, Tadeusz Jastrzębscy

Niedziela

15.30

zm.+ Józefa Kozubal

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.05.2020 r.
1. Dziś - Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - w czasie epidemii w świecie
i w naszej Ojczyźnie. Bardzo zachęcam do modlitwy w Kościele, dzieci młodych
i starszych, powracajmy do Kościoła to nasz Dom, by później nie doświadczyć
kryzysu wiary, modlitwy i życia duchowego. Nie zapominajmy o Kościele.
2. Pierwsza Komunia Święta ze względu na czas epidemii będzie w naszej parafii
w dwóch terminach. Pierwszy 7 czerwca drugi 15 sierpnia - o godzinie 11.00.
3. Dziś w Przemyślu w katedrze świecenia diakonatu. Pamiętajmy w modlitwie
o kandydatach do święceń diakonatu i prezbiteratu. Wymadlajmy powołania
kapłańskie i zakonne i z naszej parafii.
4. Trwa Nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Modlitwa
nowennowa w czasie Mszy Świętej i Nabożeństwa Majowego o godzinie 18.00.
5. W sobotę - 30 maja - świecenia kapłańskie w katedrze w Przemyślu.
6. W sobotę Wigilia przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Zapraszam do
modlitwy o pomnożenie darów Ducha Świętego dla nas wierzących.
7. 3630 złp. to ofiary z 3 niedzieli maja. Bóg zapłać ofiarodawcom, tym którzy
pamiętali i wspierają funkcjonowanie parafii w czasie epidemii.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej i stronie fejsbukowej;
Parafia Wietrzno.pl - Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią
i przesłaniem. Tam również na Fejsbuku - transmisje z kościoła.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 30.05. proszę rodziny; Nawratowicz Dubis.
Dziękuję rodzinom; Długosz, Dubis, Nawrocki za ostatnie sprzątnie kościoła i za
świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - do odebrania - dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Sakrament małżeństwa zawarli w dniu 23 maja br. Maciej Długosz i Dorota
Guzik. Niech ich Miłość rozkwita łaską i Bożym błogosławieństwem.
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7 Niedziela Wielkanocna
Uroczystość
Wniebowstąpienia
Pańskiego
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa
„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata”...
z Ewangelii według św Mateusza
(Mt 28, 16-20)
Z nauczania Świętego Jana Pawła II;
Od chwili, kiedy w Tajemnicy Paschalnej
(Kościół) otrzymał w darze ostateczną
prawdę o życiu człowieka, Kościół pielgrzymuje drogami świata, aby głosić, że Jezus
Chrystus jest „Drogą i Prawdą, i Życiem” (J 14,6). Pośród różnych posług, jakie winien
pełnić dla dobra ludzkości, jedna nakłada nań odpowiedzialność całkiem szczególną:
jest to diakonia prawdy. (Fides et ratio 2)
W świecie i w ludzkich sercach toczy się nieustannie walka pomiędzy siłami dobra
i zła. Niekiedy wydaje się, że ten ogrom zła jest tak wielki, że nie jesteśmy w stanie
sobie z nim poradzić. Osaczeni, zdruzgotani, załamani, pozbawieni nadziei, jeśli
doświadczamy w swoim życiu trudnego zmagania o świętość, walki duchowej,
upadków – nigdy sytuacja nie jest przegrana. Naszą siłą jest zawsze moc płynąca
od Jezusa Chrystusa, zwycięzcy śmierci, piekła i Szatana. Doświadczył jej sami
Apostołowie, doświadczymy i my, kiedy zwrócimy się do Niego w ufnej modlitwie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Kusiciel - szatan - nie znosi
modlitwy... Cz. 3.
Z niczym chyba nie mamy tylu trudności
co z modlitwą. Potrafimy nieraz sami
znaleźć wiele wyjaśnień i wymówek,
dlaczego się nie modlimy, lub by się
w ogóle modlić ... Dlaczego tak się dzieje ?
„Najpierw obowiązek, potem przyjemność” – powtarzamy nieraz, wyrażając, że
tego, co musimy, nie wykonujemy jednak w podskokach. Nasze polskie słowo
„obowiązek” wskazuje na obustronne związanie. Jestem coś winien drugiemu,
wcześniej się zobowiązałem, coś obiecałem. Mąż – żonie, rodzice – dzieciom,
Pracownik -pracodawcy. I tak samo na odwrót. Czy matka lub ojciec może sobie
tak postanowić, że tylko dzisiaj będzie kochać, czyli karmić, gotować, pomagać
dziecku rozwiązywać zadania, ale od jutra zrobi sobie tygodniowy urlop? Relacja
z dziećmi i odpowiedzialność nakłada na rodziców obowiązki do wykonania nie
od „wielkiego dzwonu”, ale codziennie. Zbyt długo nie da się ich wykonywać
z musu, jeśli człowiek nie kocha. Nigdy nie postąpimy w życiu duchowym, jeśli
nie zrozumiemy, że modlitwa jest podobnym obowiązkiem. Co więc począć
z nierzadko trapiącym nas rozdarciem między obowiązkiem ciągłej modlitwy,
a tym, że nawet ze słusznych powodów, obowiązków, choroby albo zmęczenia,
nie mamy na nią czasu lub siły? Kilka ciekawych pomysłów podpowiadają nam
święci. W swoim „Dzienniczku” św. Faustyna Kowalska, czując na sobie ciężar
choroby, pisze takie słowa: „Dziś jestem bardzo słaba, nie mogę nawet medytacji
odprawić w kaplicy, ale muszę się położyć. O mój Jezu, kocham Cię i pragnę Cię
wielbić słabością moją, poddając się zupełnie Twojej świętej woli (782)”.Czy święta
„odpuszczając” sobie medytację, zarzuciła modlitwę? Formalnie pewnie „tak”,
w rzeczywistości „nie”. Faustyna ofiarowała swoją chorobę, słabość Jezusowi,
zwróciła się do Niego, wzbudziła takie pragnienie, chcąc Go chwalić w tym, co
przeżywała i robiła. I nawet jeśli później zasnęła, to ten czas i stan był modlitwą
nieustanną. Pisał o tym już św. Augustyn w liście do Proby; „istotą modlitwy jest
pragnienie Boga i życia wiecznego”. Jeśli usta wymawiają tysiące słów i spędzamy
wiele czasu na modlitwie, a nie ma w nas pragnienia Boga, to sercem jesteśmy
daleko od Niego. Modlimy się pozornie. Jak często na co dzień tak myślimy?
Czy pragnienie Boga nie wydaje nam się zbyt wzniosłe? Pragniemy wielu rzeczy
materialnych i niematerialnych. I próbujemy je zdobyć. Inaczej byśmy już nie żyli.
Ale pod tym wszystkim kryje się jedno wielkie pragnienie, takie podłoże, którego
nie widzimy, nie dostrzegamy zmysłami. Pragnienie Boga, jak zaznacza Ojciec
R. Cantalamessa, jest „dziełem pamięci”. Nie objawia się w nas tak jak głód, czy
łaknienie, nawet jako pragnienie bliskości drugiego człowieka. To nie to samo.
Ale może ono także w nas pracować, pozostać nawet wtedy, gdy zajęci jesteśmy
codziennymi zajęciami. Nie musimy ciągle „odczuwać” pragnienia Boga. To na
tym świecie niemożliwe. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.

31.08.1987 - ostatni dzień sierpnia, miesiąca trzeźwości i modlitw o otrzeźwienie
narodu. O godzinie 21.00 zebrało się na modlitwę różańcową i Apel Jasnogórski
około 20 osób.
1.09.1987 - we wtorek rano o godzinie 7.00 Msza Święta dla dzieci . Po Mszy
Świętej dzieci udały się do szkoły na rozpoczęcie nowego roku nauki. Do pracy
w tym dniu było zaproszonych 6 mężczyzn zgłosiło się tylko 2 i wykonali 125
pustaków żużlowych na garażu magazynu ołtarza polowego, zgłosili się Tadeusz
Smaga i Henryk Sporniak.
2.09.1987 - Dziś do pracy zgłosili się jeszcze; Rygiel Lesław, Stawski Kazimierz,
Szczepanik Janusz, Szopa Stanisław. Wykonali 150 pustaków ale prace trzeba
było przerwać, ze względu na złą jakość żużla, był zbyt gruby, a nie ma go czym
rozdrobnić.
27.09.1987 - W tym roku Odpust św. Michała Archanioła został przeniesiony na
niedzielę, aby modli w nim uczestniczyć wierni z jeszcze innych parafii, których
przybywa dość spora gromada. Sumę odpustową odprawił i kazania wygłosił
O. Karol Adamowicz , Gwardian OO. Bernardynów z Dukli. Kapłanów mimo
deszczu było 8. W czasie procesji lunęło deszczem i ludzie uciekli do domów.
2.10.1987 - Jesień nieuchronnie nadchodzi. Zimne podmuchy wiatru daj o sobie
znać coraz bardziej. Zakupiłem filmiki religijne na nabożeństwa różańcowe, ale
ludzi mało na tych nabożeństwach. Zaplanowałem pielgrzymkę na Cergową, ale
nie udała się, wróciliśmy szybko do Wietrzna pogoda nie pozwoliła.
14.11. 1987 - Dzięki staraniom Sołtysa p. Władysława Czelnego, udało się zrobić
dobrą nawierzchnię asfaltową na drodze do kościoła.
15.11.1987 - Dziś na sumie w naszym Kościele uroczyste przyjęcie do scholii i do
ministrantów, a zostali przyjęci: (cdn.)

