Intencje mszalne w tygodniu 26.05 - 2.06.2019 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od córki Marii z rodziną

Środa

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od Jarosława i Katarzyny Gniady

Czwartek

18.00

zm. +Stanisława i Tadeusz Szczepanik

Piątek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od rodziny Sajdak

Sobota

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od Marka Muszyńskiego

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. +Henryk Parylak - intencja od Róży

Niedziela

15.30

zm. +Zofia Piotrowska i Tadeusz Piotrowski

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 26.05.2019 r.
1. 6 Niedziela wielkanocna. Dziś dzień Matki. Pamiętajmy o tym, że każdy z nas ma
swoja matkę, polecamy nasze Matki Maryi Królowej i Matce Bożej. Zapraszam na
świętowanie Dnia Matki dziś o godzinie 15.30 do Kościoła a jeszcze później do
Domu Ludowego na wspólne *bycie razem i świętowanie * z racji tego Święta.
2. W tym tygodniu - poniedziałek, wtorek i środa - to Dni Krzyżowe - i procesja
z modlitwą o urodzaje. Udamy się również z procesją i modlitwą do kapliczek
przydrożnych na terenie naszej parafii gdy będzie dobra aura. Nie zapomnijmy.
3. W piątek - 31 maja - w Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny początek
Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. Zapraszam do modlitwy zwłaszcza
kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.
4. Egzamin i spotkanie dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania odbędzie
się u ks. Dziekana w poniedziałek o godzinie 18.45 po Mszy Świętej.
5. 3900,00 złp to suma ofiar z 3 niedzieli miesiąca. Bóg zapłać. Ofiarodawców
zapisuje - jak wiadomo - w Księdze Ofiar Parafii Wietrzno.
6.Zakończenie Nabożeństw Majowych w piątek 31 maja. Rozstrzygnijcie konkursu
w pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Świętej o godzinie 18.00.
7. Za tydzień Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa i świecenia diakonatu
w Seminarium w Przemyślu.
W tym dniu ministrancka „Liga Mistrzów” o godzinie 17.00 Początek - zbiorka
o 16.45 - na posesji P. Piotrowskich zapraszamy do kibicowania.
8. Do sprzątania kościoła na sobotę - 1.06. - proszę rodziny; Mackoś i Bek.
Dziękuję rodzinom; Szyszlak, Szpiech Pachana za ostatnie sprzątnie kościoła
i za kwiaty.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Odeszła do Domu Ojca śp. Jadwiga Nawrocka. Wieczny odpoczynek ...

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 21 / 26. 05. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się … z Liturgii Słowa.
6 Niedziela
Wielkanocna.
„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję
wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”...
z Ewangelii według Świętego Jana
(J 14, 23-29)
W codzienności spotykamy ludzi, którzy
w atrakcyjny sposób próbują zachęcić nas
do udziału w jakimś wydarzeniu, zakupie
produktów, naśladowaniu określonych
postaw. I to zwykle niekiedy nam wystarcza ...
W odniesieniu do Królestwa Bożego istotną sprawa jest autentyczność.
Tylko bowiem w słowach i czynach Jezusa możemy zobaczyć kochające Oblicze
Ojca, który pragnie życia wiecznego dla wszystkich swoich dzieci. Dlatego Jezus
zaprasza nas wierzących, abyśmy otwarli się na Miłość Ojca i na pokój Boży.
Warunkiem otwarcia się na Pana Boga nie są jednak spekulacje rozumowe, czy
wielorakie sukcesy i reklamowane produkty. Drogą dotarcia do Boga i otwarcia się
na Jego łaskę, jest wiara owoc miłości, wiara jako osobowe spotkanie z Jezusem
Chrystusem i przyjęcie Syna, który ukazuje miłosierne Oblicze Ojca.
Dzięki autentycznej wierze w życiu każdego człowieka dokonują się wielkie dzieła
Boże. Każdego z nas Bóg zaprasza do żywej wspólnoty ze Sobą „tu i teraz”.
Warto postawić sobie pytanie; Ile czasu poświęcam w każdym dniu dzisiejszym dla
Pana Boga? Czy chcę również podążać za Synem, który prowadzi mnie do Ojca?
Czy potrafię umiłować Kościół, tak jak uczynił to Jezus? A iść za Nim drogami
Kościoła - Matki, to miłować więcej, to miłować przebaczając i trwając w Łasce.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

W maju, śpiewając Litanię Loretańską do Matki
Bożej, rozważamy tytuły, jakimi chrześcijanie na
przestrzeni wieków obdarzyli Tę, która jest Matką
Pana i naszą Matką. Czym w ogóle jest Litania?
Gdzie szukać początków Litanii Loretańskiej?
Jaka jest teologia tej modlitwy?
Słowo greckie „lite” albo łacińskie „litania” znaczy:
prośba, błaganie. Słowem „litania” określamy
zatem prywatną lub publiczną modlitwę błagalną,
złożoną z wielu inwokacji skierowanych do Boga,
Jezusa Chrystusa, Ducha Świętego, Matki Bożej lub świętych, połączoną również
z wezwaniami o ich wstawiennictwo i opiekę.
Genezę Litanii jako formy modlitwy znajdujemy w tekstach ewangelicznych,
w których ludzie spotykający Jezusa, zanoszą do Niego swoje wołanie (Jezusie,
Synu Dawida, ulituj się nad nami; Panie, zmiłuj się nade mną). Kościół te wezwania
litanijne włączył do liturgii Mszy Świętej. Występowały one i nadal występują
w postaci Modlitwy Wiernych. Trwałe miejsce w Liturgii ma jedynie Litania do
Wszystkich Świętych, jako bezcenny element niektórych ważnych obrzędów np.
Dni Krzyżowe, święcenia kapłańskie, liturgia Wigilii Paschalnej, poświęcenie
ołtarza i kościoła itp.).
W okresie Średniowiecza pojawia się wiele litanii, ich funkcjonowanie regulowały
akty prawodawcze Stolicy Apostolskiej. Obecnie pozwolenie tzw. publicznego
odmawiania ma pięć Litanii: do Najświętszego Imienia Jezus, zatwierdzona dla
całego Kościoła w 1886 roku przez papieża Leona XIII; do Najświętszego Serca
Pana Jezusa, zatwierdzona w 1889 roku; do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana,
zatwierdzona w 1960 roku; Loretańska do Matki Bożej, ostatecznie zatwierdzona
przez papieża Benedykta XIV; do świętego Józefa, zatwierdzona w 1909 roku.
Genezy Litanii Loretańskiej należy doszukiwać się we Francji w XII wieku.
Wywodzi się ona ze średniowiecznej tradycji zakonnej, monastycznej, opiera się
na starożytnych elementach maryjnych, a zwłaszcza na modlitwie Kościoła
Wschodniego, zwanej Akatystem.
W Loreto zaczęto śpiewać tę Litanię od 1531 roku. Składają się na nią wezwania
skierowane do Boga w Trójcy Świętej Jedynego, następnie 52 wezwania do Matki
Bożej, przyzywające różne Jej tytuły, oraz trzy wezwania skierowane do Jezusa
Odkupiciela. Wezwania do Matki Bożej, stanowiące zasadniczy trzon Litanii,
dzielą się na trzy grupy: dogmatyczną (od Święta Maryjo do Panno wierna);
historiozoficzną (od Zwierciadło sprawiedliwości do Wspomożenie wiernych)
i eschatologiczną (od Królowo Aniołów do Królowo Polski).
Niektóre tytuły Stolica Apostolska poleciła umieszczać z biegiem czasu. Ostatnim
był tytuł Królowo rodzin, umieszczony w Litanii Loretańskiej w 1995 roku.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dzieci w … sieci.

Online non - stop – tak dzisiaj wygląda życie zdecydowanej większości polskich
nastolatków. Jak i po co korzystają z sieci internetowej ? Odpowiedzi na te pytania
przynosi nam również raport z najnowszego badania Państwowego Instytutu
Badawczego NASK.
Niemal każdy młody człowiek, nastolatek w Polsce, codziennie jest online.
Niezależnie od wieku, stopnia kształcenia czy również płci. Smartfon, z którym
młodzi ludzie niemal się nie dziś nie rozstają i bez którego nie wyobrażają sobie
życia, zastępuje im radio, telewizor, telefon i komputer stacjonarny.
Internet to dla nastolatków przestrzeń rozrywki i ośrodek życia społecznego.
Uczniowie pytani o to, do czego wykorzystują Internet, najczęściej odpowiadają:
- do słuchania muzyki (65,4%), - oglądania filmów i seriali (62,1%), - do kontaktu
z rodziną i znajomymi poprzez komunikatory (61%),- do używania portali
społecznościowych (59,4%) (itp.)…
Każdego zwyczajnego dnia młodzi Polacy korzystają z Internetu średnio przez
4 godziny i 12 minut na dobę. To o 32 minuty dłużej niż trzy lata temu.
12% szacuje, że dziennie spędza w sieci nawet osiem godzin i więcej.
Pojawia się bardzo proste pytanie czy nastolatki są świadomi tego, ile czasu
poświęcają na korzystanie z Internetu?.
Większość badanych zdaje sobie sprawę, że czasem jest tego za dużo. Jak wynika
z badań, w większości domów niestety dorośli nie wprowadzają dobrych zasad
ograniczających czas korzystania z Internetu czy jakiś reguł dotyczących selekcji
internetowych treści.
Z roku na rok obniża się również wiek, w którym dzieci po raz pierwszy również
samodzielnie korzystają z Internetu. Obecni uczniowie podstawówek i gimnazjów
mieli wtedy średnio 6 lat i 10 miesięcy. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – ok.
8 lat. ( cdn.)

