Intencje mszalne w tygodniu 27.04 - 3.05.2020 r.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Adrianna Fudali

Wtorek

18.00

o zdrowie dla Joanny prosi rodzina

Środa

18.00

25 lat sakramentu małżeństwa Grzegorza i Elżbiety - o dar łaski

Czwartek

18.00

nr 17 / 26.04. 2020 r. ( Rok VI).

Piątek

18.00

Sobota

18.00

zm. +ks. Józef Fejdasz - intencja od parafian

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

Niedziela

8.00

zm. + Barbara Długosz i Tadeusz Zajchowski

Niedziela

10.30

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 26.04.2020 r.
1.3 Niedziela wielkanocna. Przyjmijmy nowe rozporządzanie Rządu RP odnośnie
liczby wiernych w kościołach w czasie epidemii - u nas tylko do 15 osób.
2. Dziś rozpoczyna się w Kościele Tydzień Biblijny. Powracajmy - z zapałem - do
lektury Pisma Świętego, czytajmy Słowo Boże, rozważajmy, medytujmy oraz
zastosujmy w codziennym życiu, módlmy się Słowem Bożym.
3. Dziś ostatnia niedziela miesiąca kwietnia, adoracja Najświętszego Sakramentu
po rannej Mszy Świętej do sumy. Trwajmy na modlitwie, prosząc Boga o deszcz.
4. Zmianę tajemnic różańcowych zróbmy sami - w swoich różach - za tydzień.
5. W środę - 29.04 - wspomnienie sw. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i Doktora
Kościoła, patronki Europy.
6. W piątek - 1.05 - rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe. Nie ma jeszcze
możliwości wyjazdu do chorych, chorych proszę o duchową łączność z
Kościołem.
7. W tym tygodniu również pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca maja.
Przypominam o spowiedzi pierwszopiątkowej - w zakrystii - przy klęczniku.
8. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza.
9. W sobotę Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, przeniesiona z 3 na 2 maja.
10. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
11. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 2.05 proszę rodziny; Piotrowski, Henryk
Piotrowski, Marosz, Uliasz. Dziękuję rodzinom; Ukleja, Krężałek, Przystasz za
ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
12.Tygodnik „Niedziela” -do odebrania - dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
13. 1010 złp. To ofiary z 3 Niedzieli miesiąca kwietnia. Bóg zapłać ofiarodawcom,
tym którzy pamiętali o tej składkowej ofiarności na cele parafialne.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

3 Niedziela
Wielkanocna
Zatrzymaj się,
proszę...
z Liturgii Słowa
„Zostań z nami, gdyż ma się ku
wieczorowi i dzień się już nachylił”.
Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi.
Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął
chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im.
Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu”...
z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 24, 13-35)
Z nauczania Jana Pawła II „Zostań z nami, Panie, gdyż ma się ku wieczorowi”.
Z tym usilnym zaproszeniem dwaj uczniowie zdążający do Emaus wieczorem
w dniu Zmartwychwstania zwrócili się do Wędrowca, który przyłączył się do nich
w drodze. Przygnębieni smutnymi myślami, nie przypuszczali, że ten Nieznajomy
to ich Mistrz, już zmartwychwstały. Odczuwali jednak, jak „pałało w nich serce”,
kiedy On z nimi rozmawiał, „i wyjaśniał Pisma”. Światło Słowa roztapiało ich
twarde serca i „otwierało im oczy”. Pośród cieni chylącego się ku zachodowi dnia
i mroku zalegającego w duszy, ów Wędrowiec był jasnym promieniem, na nowo
budzącym nadzieję i otwierającym ich ducha na pragnienie pełni światła. „Zostań
z nami”, prosili. A On przyjął zaproszenie. Wkrótce oblicze Jezusa miało zniknąć,
ale Mistrz miał „pozostać” pod zasłoną „łamanego chleba”, wobec którego
otworzyły się ich oczy. (List Mane nobiscum Domine 1) . Ten znak Emaus trwa i dziś,
trwa w naszych czasach, trwa gdyż i my jesteśmy tak bardzo podobni do nich.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

8 cudów eucharystycznych w Polsce. Cz. 3.

To niewiarygodne, że w małym kawałku
chleba jest obecny nasz wszechmogący Bóg,
który daje poznać się także poprzez wiele
cudów eucharystycznych. Chce przybliżyć
historię 8 cudów, które dokonały się w naszej
Ojczyźnie - Polsce na przestrzeni minionych
wieków - oto jeszcze ostatnie dwa cuda;
7. Sokółka. Cud eucharystyczny w parafii
p/w. św. Antoniego Padewskiego w Sokółce
wydarzył się w 2008 r. Podczas porannej Mszy
Świętej kapłanowi, który rozdzielał Komunię Świętą wiernym, upadła na stopień
ołtarza konsekrowana hostia. Zgodnie z procedurami została umieszczona
w specjalnym naczyniu z wodą (vasculum), gdzie po upływie kilku dni miała się
rozpuścić. Naczynie przeniesiono do sejfu. Po jakimś czasie zakrystianka s. Julia
Dubowska, otworzyła sejf i poczuła zapach kwaszonego chleba. I oto zobaczyła
w naczyniu prawie rozpuszczoną komunikant -hostię, a na nim czerwoną plamę
przypominającą krew. Komunikant i plama krwi były ze sobą połączone, a woda
nie była zabarwiona. Poinformowany o tym proboszcz polecił schować hostię
w sejfie. Później po 10 dniach naczynie przeniesiono do tabernakulum w kaplicy.
W 2009 r. z polecenia abp. Edwarda Ozorowskiego hostię poddano badaniom,
wykonali je prof. Maria Sobaniec - Łotowska z Zakładu Patomorfologii Lekarskiej
UM w Białymstoku oraz prof. Stanisław Sulkowski. Oboje doszli do tych samych
wniosków. Badany fragment hostii podchodzi z mięśnia sercowego człowieka
będącego w stanie agonii. Po upływie trzech lat hostię 0 cud eucharystyczny wystawiono do adoracji na widok publiczny.
8. Legnica. W Legnicy cud dokonał się w Boże Narodzenie 2013 r. Tam, podobnie
jak w Sokółce, hostia upadła na posadzkę kościoła św.
Jacka. Kapłan umieścił ją w vasculum i po jakimś czasie
zauważył na niej ślady krwi. Bp Stefan Cichy zlecił
wykonanie badań, których podjął się Zakład Medycyny
Sądowej. Stwierdzono, że w pobranym fragmencie
zaobserwowano fragmenty tkanki serca w agonii.
Mam nadzieję, że wszystko to posłuży pogłębieniu kultu
Eucharystii i będzie owocowało wpływem na życie osób zbliżających się do tej
Relikwii. Odczytujemy ten przedziwny znak jako szczególny wyraz życzliwości
i miłości Pana Boga, który tak bardzo zniża się do człowieka – napisał bp Zbigniew
Kiernikowski w wydanym w 2016 r. specjalnym komunikacie, w którym uznano
ten cud eucharystyczny. Wskazane wyżej przykłady mogą wzmocnić naszą wiarę
w to, że w Hostii naprawdę jest obecny Bóg. Pamiętajmy o tym, uczestnicząc
w każdej Mszy Świętej i starajmy się jak najczęściej przystępować do sakramentu
Eucharystii, aby w ten sposób zapraszać Boga do swojego serca i pozwolić Mu je
przemieniać i kształtować Bożą łaską.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

10.06.1987 - Wybieramy się do Tarnowa, na spotkanie z Papieżem, tu jest najbliżej,
ale jedzie nas bardzo mało, tylko 25 osób, Ludzie są wygodni, wystarcza im tylko
szklany ekran. Droga do Tarnowa trochę trudna, siepił deszcz, ślisko, oraz mokro,
mglisto, i bagno na placu pod Tarnowem. Trzeba było iść do ołtarza z parkingu
około 12 km. Zdarzały się omdlenia, i zawały, gdy ukazał się na placu Ojciec Święty
wszystkie dolegliwości rozwiały się. Przez to bagno na placu Ojciec Święty nie
mógł odbyć przejażdżki w „Papamobile” wśród zgromadzonych pielgrzymów,
ok.1,5 miliona. Spotkanie było jednak wspaniale. „Musze się napatrzeć” mówił
Jan Paweł II. A powrót do domu, po spotkaniu ludzie wynosili nam na drogę
wodę i kompot by ugasić pragnienie. Ta pielgrzymka Papieża, to wielkie misje dla
Polaków. Ale nie wszyscy z tych misji skorzystali, nie wszyscy.
Czerwiec 1987 - w parafii znów ruszają prace gospodarcze, remontowe, itp.
Wywieziono dęby na tartak, a potem do osuszenia na ławki do kościoła.
Zaangażowani w te prace byli parafianie; p. Nowak, p. Piotrowski, p. Pęcak
Marek, p. Stanisław Pytlak, są oni na każde zawołanie, nie znają w tej sprawie
słowa „Nie”, są zawsze dyspozycyjni.
6.07.1987 - Poniedziałek godzina 16.00, przyjechał koparką p. Kazimierz Przybyła,
oraz Edward Kozubal, i Krzysztof Dziadowicz oraz; Czesław Świstak, Tadeusz
Szczurek, Jan Szopa, Roman Szombara, pracowali przy rowach do kościoła.
7.07.1987 - Kolejne prace przy rowach obok kościoła; pracowali; Kazimierz
Przybyła, Jan Białogłowicz, Sławomir Godek, Waldemar Sajdak, Marek Czelny,
Władysław Kobza, Wojciech Kolanko, Stanisław Lipka. Tym razem rowy kopano
wokół cmentarza. Pomagali jeszcze ; Mieczysław Mazur, Stanisław Niemczyk,
Krzysztof Szydło, Tadeusz Szopa, Janusz Pietruszka, Jan Jastrzębski.
(cdn.)

