Intencje mszalne w tygodniu 27.05 - 3.06.2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Paweł Mackoś - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. + Stanisława Kozubal i zmarli z rodziny Liwosz

Środa

18.00

zm. + Stanisława i Tadeusz Szczepanik

Czwartek

9.30

za parafian

Czwartek

15.30

zm. +Zofia Olbrycht

Piątek

18.00

zm. + Paweł Mackoś - gregorianka (1)

Sobota

18.00

zm. + Paweł Mackoś - gregorianka (2)

Niedziela

8.00

zm. + Konstancja i Mateusz Piotrowscy, Zofia i Bartłomiej Szwast

Niedziela

10.30

zm. + Paweł Mackoś - gregorianka (3)

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 27.05.2018 r.
1. Niedziela Trójcy Przenajświętszej. Rozważamy największa tajemnicę wiary; Bóg
Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Strzeżmy depozytu wiary dla następnych pokoleń.
2.W tym tygodniu - 31 maja - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej Boże Ciało. Zgłębiamy misterium Jezusa Chrystusa w Kościele w Eucharystii.
Msze Święte w tym dniu o godzinie 9.30 i 15.30. w tym dniu uroczyste procesje
eucharystyczne. Centralna procesja pójdzie ulicą wzdłuż szkoły do Krzyżówki, do
Domu Ludowego i do Kościoła. Ołtarze na procesje bardzo proszę przygotują
rejony naszej parafii; Bania - przy Ołtarzu Polowym, na Placu szkolnym - przy
szkole - Kopalnia, na krzyżówce obok posesji P. Korab - Rejon Szkoły, przy Domu
Ludowym - Wola. Od czwartku również trwa oktawa Bożego Ciała. W piątek po
Bożym Ciele - nie ma postu - dyspensy udzieli ks. Abp Adam Szal.
3. W tygodniu - Msze Święte o godzinie 18.00.
4. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca czerwca. Wyjazd
do chorych od godziny 8.00. Przypominam o spowiedzi pierwszopiątkowej.
5. 3510,00 złp. to suma ofiar z III Niedzieli miesiąca maja. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom, zapisuje wszystkich w Księdze Ofiar. Podpisujmy koperty.
6. Rozstrzygnijcie konkursu majowego będzie na zakończenie oktawy Bożego
Ciała połączone z ogniskiem i pieczeniem ziemniaków dla dzieci.
8. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę 2.06. - proszę rodziny;
Szopa, Szopa, bardzo dziękuję rodzinom; Wójtowicz i Szombara za kwiaty i za
ostatnie sprzątnie kościoła.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Wyjazd na koncert do Rzeszowa „Jednego serca” - zapisy u P. E. Kolanko.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 21 / 27.05.2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Z darem ewangelicznego
słowa.
Niedziela
Trójcy Świętej.
„Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu,
że Pan jest Bogiem,
a na niebie wysoko i na ziemi nisko
nie ma innego.
Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś
polecam tobie wypełniać.”...
z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 4,32-40).
Pan Bóg na każdego z nas wierzących patrzy inaczej. Znając nas dogłębnie wie,
że dokonujemy różnych wyborów, wie i to, że różne doświadczenia kształtowały
naszą osobowość i charakter. A upadki, choć z pozoru mogą wydawać się takie
same, przez Boga mogą być zupełnie inaczej postrzegane, podobnie jak i czynione
przez nas dobro. Zbyt słaba wiara nie hartuje miłości, a brak ufności nie zbliża do
Boga. To sprawia, że czasem przechodzi chęć ucieczki od Boga i niezrozumienie…
Tak, samo trwanie w świecie, szukanie wyłącznie wygód i przyjemności, nie służy
poznawaniu Boga. Trzeba byśmy, jak Apostołowie szukali tego, co w górze,
byśmy pozwalali prowadzić się Duchowi Świętemu, by dojść do autentycznego
i prawdziwego poznania Boga i siebie w Kościele. A ta relacja obejmuje nas całych.
Z każdą tęsknotą, łzą, drgnieniem serca rodzi się i w nas Miłość do Boga i ludzi.
Pełnia, którą obiecuje Bóg, trwałość owoców naszego życia – to wszystko jest
możliwe jedynie poprzez zjednoczenie się z Bogiem. Jeśli potrafimy kochać – to
tylko rzeczywiście dzięki temu, że Jego więź z nami tworzy całą naszą tożsamość.
Tak Kościół prowadzi nas, nas chrześcijan do cudownej relacji z całą Trójcą Świętą.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Nurty naszej modlitwy.
Bóg i Człowiek... Człowiek i Bóg… Bóg i człowiek...
Modlitwa i zjednoczenie. Wypełnienie się Bogiem,
wypełnienie się człowiekiem oto bezcenny znak, do
którego chcemy rzeczywiście na ziemi dążyć.
Ale świat współczesny jest inny, świat jest rzeczywiście
inny, bo my zapominamy, idąc często za jego filozofią, że
działa w nim osobowe zło, z tego powodu zatracamy
Boże wejrzenie, i to niezwykle poczucie łaski na rzecz
innej rzeczywistości obecnej w tym medialnym czy także
internetowym świecie. Demokratyzacja życia, wołanie
o równość, konsumpcjonizm, postawa roszczeniowa itp.
powodują, że człowiek z XXI wieku jest skłonny nawet Boga tak „po partnersku”
traktować. A przecież gdy człowiek staje przed Trójedynym Bogiem, to winien
znaleźć rzeczywiście te właściwe proporcje, wszak ja - stworzenie - staje przed
swoim Stwórcą! Staję przed swoim Ojcem. Uniżenie się przed Bogiem, służba
i pokora przed Majestatem Boga, przed Jego Miłością nie jest umniejszeniem
człowieka - jest autentycznym realizmem. A realizm jest konieczny, by każdy
człowiek, by każdy z nas mógł odnaleźć swoją prawdziwą wielkość. Dlatego
pierwszym i podstawowym nurtem modlitwy jest adoracja. Adoracja jest to
postawa człowieka, który wiedząc o ogromnej dysproporcji, w milczeniu, z wiarą,
staje przed swoim Panem i Stwórcą, który jest „zawsze większy” - jak wyraził to
św. Augustyn. Postawa modlitwy adoracji nie umniejsza człowieka, przeciwnie wiedząc, że stoję przed Wszechmocnym, że mogę Go słuchać i że jestem przez
Niego słyszany, zyskuję pewność i nową siłę. Nadzieja zaś przestaje być mglistym
przeczuciem, a staje się pewnością. Z modlitwy adoracji już tylko krok do daru
błogosławieństwa. „Błogo - sławić” czyli “dobrze - mówić, dobrze życzyć”...
jakże to ważna i bezcenna wskazówka do pełni człowieczeństwa. Sam Pan Bóg
nam błogosławi, obdarza darami i dobrami. Obdarzeni przez Boga Ojca i
Stwórcę, uczymy się i my przyjmować Jego dary i uczymy się odpowiadać na nie
całym
życiem. Tak modlitwa adoracji i błogosławieństwa z czasem przeradza
się także w prośbę i zrozumienie, owocuje w codzienności. A jesteśmy również
grzeszni, dlatego prośba o przebaczenie uprzedza wszelkie inne prośby. Tak
zaczynamy każdą Mszę Świętą, od uznania swej grzeszności i od prośby o
przebaczenie.
Za nią idzie prośba o poszukiwanie Królestwa Bożego - czyli
dobra, prawdy,
sprawiedliwości, życia, miłości. A prosić Boga możemy - i
powinniśmy - w każdej prawdziwej potrzebie, a prosić Boga możemy bo na tym
polega zaufanie Jego łasce w Kościele ... (cdn.)

Ks. P. Grądalski

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dlaczego wędrujemy do 4 ołtarzy na Boże Ciało?
Kościół od samego początku swego istnienia głosił wiarę w realną obecność
Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Chrystus ustanowił Najświętszy Sakrament przy
Ostatniej Wieczerzy. Opisali to wydarzenie wiary
Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz i św. Paweł
Apostoł. Prawdziwa i rzeczywista obecność Jezusa
Chrystusa pod postaciami chleba i wina opiera się
według nauczania Kościoła na słowie Jezusa: „To
jest Ciało moje, To jest krew moja” (Mk 14,22.24).
A Katechizm Kościoła Katolickiego stwierdza
„sposób obecności Jezusa Chrystusa pod
postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy...
Tak, w Najświętszym Sakramencie Eucharystii są
zawarte prawdziwie, rzeczywiście Ciało i Krew
wraz z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa
Chrystusa, a więc cały Chrystus." (KKK 1374).
A procesja do czterech ołtarzy jest odwołaniem do
czterech Ewangelii, które są przy nich czytane.

