Intencje mszalne w tygodniu 27.07 - 2.08.2020 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Kazimierz Czaja - od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

dziękczynna za 85 lat życia Anny

Środa

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

dziękczynna - z okazji imienin Magdaleny - ofiara od mamy

Piątek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. +Czesława Uziel

Niedziela

12.00

1. Odpustowa, 2. za + śp. Ks. Józefa Fejdasza,

Niedziela

17.00

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 26.07.2020 r.
1. 17 niedziela zwykła. Dziś w naszej parafii niedziela adoracyjna. Pozostańmy
z Jezusem Eucharystycznym, by podziękować za kończący się miesiąc i prosić
o łaski na miesiąc sierpień.
2. Dziś również - 26.07. - dzień osób starszych, seniorów, w Liturgii wspomnienie
św. Anny i Joachima rodziców Najświętszej Maryi Panny. Modlimy się za osoby
starsze i za naszych rodziców i dziadków.
3. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca sierpnia. Nie zapomnijmy...
4. Rozpoczynamy miesiąc sierpień. To miesiąc trzeźwości i zmagań o trzeźwość
w naszej Ojczyźnie. To miesiąc wielkich wydarzeń narodowych i pielgrzymkowej
drogi do maryjnych sanktuariów. Tradycyjnie na Ołtarzu Ukrzyżowania Pana
Jezusa jest wyłożona Księga Trzeźwości. Zachęcam do modlitwy i do wpisywania
i ofiarowywania swoje trzeźwości za zniewolonych.
5. 767 złp. ofiarowali parafianie na Miva Polska. Bóg zapłać ofiarodawcom.
6. 3430 złp. - to suma waszych ofiar z 3 niedzieli miesiąca lipca. Bóg zapłać
ofiarodawcom, którzy pamiętają o Parafii i kościele.
7. Spotkanie dla dzieci z klasy trzeciej - II cześć - w piątek o godzinie 16.00.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej i fejsbukowej; Parafia
Wietrzno.pl - Zachęcam do odwiedzania i zapoznania się z treścią i z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę-1.08. proszę rodziny; Majchrzak, Rożnowski,
Sporniak. Dziękuję rodzinom; Zajdel - Bogaczyk i Bossekota za ostatnie sprzątnie
kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest-kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”
z dodatkiem o ks. Tadeuszu Głowatym kolejnym Proboszczu z Wietrzna.
11. Odeszła w tym tygodniu do wieczności - nasza parafianka mieszkająca w Dukli śp. +Irena Gibadło. Wieczny odpoczynek...

Parafia Wietrzno p/w. św. Michała Archanioła
nr 30 / 26. 07. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

17 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa

„Jezus opowiedział tłumom taką
przypowieść: Królestwo niebieskie
podobne jest do skarbu ukrytego w roli.
Znalazł go pewien człowiek i ukrył
ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał
wszystko, co miał, i kupił tę rolę”...
z Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 13,44-52)
Są dwa skrzydła wznoszące człowieka do
Boga; to wiara i rozum. Tak, zatem wciąż
warto nam powracać do słów wielkiego
Papieża Polaka św. Jana Pawła II; „wiara szukająca zrozumienia”. Tak, wiara, która
szuka wielkich dzieł Bożych, ale i Jego Świętej Woli w codziennym życiu i rozum
który do wiary przybliża (fides et ratio).
W naszej duchowości chrześcijańskiej ten proces utrwalania wiary przez rozum
nazywany jest rozeznawaniem. Jego istotą jest między innymi odkrycie nie tyle
litery prawa, co jego ducha. Zgodnie z tym, co napisał święty Paweł: „litera zabija,
Duch ożywia”... I wbrew pozorom nie chodzi o rozmywanie i omijanie prawa,
bardziej chodzi o odkrycie jego głębi, by ukierunkować nasze wysiłki na chwałę
Boga i pożytek człowieka. Ewangelia uczy; „Albowiem całe prawo sprowadza się do
jednego: miłuj Boga i bliźniego. A co do reszty…gdybyście zrozumieli…powie Jezus;
i wskaże nam, że to szukanie jest jak odkrywanie skarbu zakopanego w roli, tak,
warto go odszukać, by się nim ucieszyć, kto szuka znajdzie - nie zapomnijmy o tej
Jezusowej zachęcie do szukania Królestwa Bożego...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Kiedy (nie) rezygnować
z przyjęcia Komunii ?

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Rok Eucharystii.

Kiedy możemy przystępować do Komunii
Świętej ? A kiedy należy rezygnować
i przystąpić do spowiedzi ?
W Ewangelii Jezus mówi bardzo wyraźnie:
Jeśli nie będziecie spożywali mojego Ciała,
nie będziecie mieli życia w sobie (Por. J 6,53). To nie jest żadna przenośnia. Tu
idzie o życie wieczne! Sami, nawet największym wysiłkiem, nie urodzimy w sobie
życia Bożego. Jedyny sposób to przyjąć je od Jezusa w Kościele , karmiąc się Jego
Ciałem. Dlaczego tak często jednak rezygnujemy z Komunii Św. na Eucharystii ?
10, lub 20 kilka osób w kościele - w tygodniu - w zwykłym dniu - na Mszy Świętej,
a do Komunii Świętej czasem 3 osoby ? Inni nie chcą? Nie czują potrzeby? I to nie
jest pojedynczy przypadek… potwierdza się to, że chyba w pełni nie rozumiemy
Eucharystii. Niektórzy mówią: „Nie czuję potrzeby”... Ale jak ktoś tak uważa, to
znaczy, że w ogóle nie rozumie daru Eucharystii. Nie da się tak... Dużo częściej to
„nie czuję potrzeby” maskuje naszą niechęć wejścia na drogę nawrócenia czy po
prostu pójścia do spowiedzi, której się obawiamy. Niestety, często tak właśnie
wygląda początek odejścia od sakramentów na długie lata (!).
Inni jeszcze mówią; Nie jestem godzien...Nieraz jednak powód jest zupełnie inny.
U wielu ludzi pokutuje i takie przekonanie, że aby przyjąć Eucharystię, trzeba być
absolutnie bez winy. I tak nie podchodzimy do Komunii z powodu niepewności,
nie chodzi o sytuacje, kiedy mamy wątpliwość, czy grzechy nasze należą może do
kategorii „lekkich” czy „ciężkich”. W takim wypadku właściwa droga do ołtarza
rzeczywiście wiedzie przez konfesjonał. Jednak można spotkać się z myśleniem:
„Ja nie jestem godzien. Moje serce nie jest idealnie czyste, więc nie mogę przyjąć
Jezusa w Eucharystii”. Prawdą jest to, że w Eucharystii przyjmujemy absolutnie
Świętego Boga. Prawdą jest i to, że wobec Niego nikt z nas nie jest wystarczająco
święty i czysty. Nikt z nas nie jest Go godzien. Powtarzamy to na każdej Mszy tuż
przed Komunią: „Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie”... Ale mówimy
też: „Powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Co to za „słowo”? To,
Ewangelia, w którym Jezus tłumaczy, że „nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci,
którzy źle się mają; i że On przyszedł do grzeszników, czyli do nas” (Por. Mk 2,17).
Komunia Święta to nie nagroda, lecz lekarstwo. Komunia nie jest nagrodą za
wzorowe zachowanie, ale lekarstwem dla słabych. Nie świętość jest przepustką
do sakramentów, ale sakramenty są drogą do świętości. I to nie jest jakieś tam
bajanie, ale nauka Kościoła zapisana w Katechizmie: Eucharystia umacnia miłość,
a ożywiona miłość gładzi grzechy powszednie (KKK 1394). Tak, grzechy należy
wyznać potem w sakramencie pokuty i pojednania, ale faktycznie doświadczamy
ich odpuszczenia już w Eucharystii, jeśli ona rzeczywiście ożywia naszą miłość do
Boga i ludzi.

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

13.06.1989 - spowiedź kandydatów do Bierzmowania i rodziców i świadków, po
odjeździe kapłanów się przygotowanie placu kościelnego do wizytacji biskupa,
a wieczorem nabożeństwa do Ducha Świetego. Przeszkadza nam deszcz, leje i to
bardzo mocno, bramę powitalną trzeb było przykryć folią, pomagali bardzo w tej
pracy Kazimierz Czaja i Jacek Bieniek. Gdy przyjechał ks. Biskup i ks. Dziekan
Stanisław Siara przestało padać. O godzinie 17.00 początek uroczystości, jest też
cały dekanat, gdy chodzi o kapłanów. Ksiądz biskup Edward wita się z nami
bardzo serdecznie, dzieci Kamil Erdelii i Barbara Czelniak witają księdza Biskupa,
a z młodych Małgorzata Szczepanik, i Sławomir Kozubal, z rodziców słowa
powitania kierują Zygmunt Nowak i Małgorzata Malinowska, żona Jerzego. Na
końcu słowa powitania skierowuje ks. Proboszcz. Ks. Biskup udzielił sakramentu
bierzmowania 57 młodym ludziom. Po Mszy Świętej - po kolacji - rozmowa
z księdzem Biskupem, aż do godziny 24.00. za oknem plebani leje mocny i obfity
deszcz. Ludzie już się nie modlą ani o obfite plony, ani o pogodę, ani o deszcz,
dziwne to, wszak nie można sobie wyobrazić inaczej a jednak…. Ksiądz Biskup
Edward wpisał się do Kroniki Parafii.
14.06.1989 - drugi dzień wizytacji księdza Biskupa Edwarda. W tym dniu działo się
wiele. O godzinie 7.00 Msza Święta dla dzieci z homilią ks. Biskupa, a na Mszy
Świętej ks. Biskup przyjął do służby gromadkę ministrantów, o godzinie 10.00
procesja do plebani i przeniesienie kopi Obrazu Matki Bożej Królowej Aniołów do
kościoła. Obraz został poświęcony dla parafii. Po sumie wyprawa do muzeum do
Bóbrki, oprowadzał nas p. Julian Pachana. Po powrocie obiad, a potem pogrzeb
4- letniej Ali Szydło. Ten pogrzeb był bardzo wymowny dla wszystkich. (…)
wieczorem wyjechaliśmy do Tylawy na zakończenie wizytacji w naszym
dukielskim dekanacie. (cdn.)

