Intencje mszalne w tygodniu 28.06 - 4.07.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Kazimierz Czaja (greg. 8)

Wtorek

8.00

+Kazimierz Czaja (greg. 9)

Wtorek

10.30

za parafian

Wtorek

15.30

+Michalina i Lesław Rygiel - od syna Aleksandra

Środa

19.00

+Kazimierz Czaja (greg. 10)

Czwartek

19.00

+Kazimierz Czaja (greg. 11)

Piątek

19.00

+Kazimierz Czaja (greg. 12)

Sobota

18.00

+Kazimierz Czaja (greg. 13)

Niedziela

8.00

+Kazimierz Czaja (greg. 14)

Niedziela

10.30

+Michalina Rygiel - od wnuka Rafała

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 27.06.2021 r.
1.13 niedziela zwykła - dziś niedziela adoracyjna w naszej wspólnocie. Pamiętajmy
o modlitwie i adoracji Najświętszego Sakramentu.
2. 2590 złp. - to suma waszych ofiar z racji 3 niedzieli miesiąca czerwca. Dziękuje
ofiarodawcom, którzy pamiętają o parafii i o kościele.
3. Dziś po sumie spotkanie Rady Duszpasterskiej. Zapraszam na plebanię.
4. Za tydzień - 4 lipca - spotkanie redakcji II tomu książki o Wietrznie po Mszy
Świętej o godzinie 16.45.
5. W tygodniu 29.06 Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła Msze Święte
o 8.00, 10.30 i o 15.30. Tacą mszalną wspieramy Stolicę Apostolską.
6. W tym tygodniu wyjeżdżam na rekolekcje do Seminarium w Przemyślu - będzie
mnie zastępował ks. Stanisław z Bóbrki - dlatego w środę, czwartek i w piątek
Msza Święta o godzinie 19.00.
7. W tygodniu również pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca
lipca. Do chorych udam się - 9 lipca - w piątek - ze względu na rekolekcje.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 3.07. proszę rodziny; Kucharski, Szpiech,
Pachana. Dziękuję rodzinom; Pietruszka, Czelny za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
11. Pamiętajmy o ekośmieciach - składamy je do 29.06 - na cele misyjne - to okazja
do uprzątnięcia domu. Nie zapomnijmy.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 26 / 27. 06. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmie Was tym, czym sam żyję...
13 Niedziela zwykła
„Dla nieśmiertelności bowiem Bóg stworzył
człowieka, uczynił go obrazem swej własnej
wieczności ”...
z Księgi Mądrości (Mdr 1,13-15;2,23-24)
Jan Paweł II w na Światowy Dzień Młodzieży
w orędziu napisał: „Co mam czynić, ażeby życie
moje miało wartość, ażeby miało sens? Pytanie
to, w ustach młodzieńca z Ewangelii, brzmi: „co
mam czynić, ażeby osiągnąć życie wieczne ?”...
Czy człowiek, który w ten sposób pyta, czy
przemawia językiem jeszcze zrozumiałym dla
ludzi współczesnych? Myślimy dziś przede
wszystkim w kategoriach ziemskich. Jeżeli
przekraczamy granice naszej planety, to w tym
celu, ażeby
inaugurować loty
międzyplanetarne, ażeby
przesyłać sygnały ku innym planetom i zapuszczać
w ich kierunku sondy kosmiczne. Równocześnie jednak jest jasne, że kiedy stajemy
wobec Chrystusa, kiedy On staje się powiernikiem pytań młodości - nie możemy
zapytać inaczej niż ów młodzieniec z Ewangelii: „co mam czynić, aby osiągnąć życie
wieczne ?”. (Orędzie na I ŚDM, 5)
I z tymi słowami Papieża Polaka
stańmy dziś wobec dramatu śmierci tej fizycznej
i tej duchowej. Gorsza
jest zawsze śmierć duchowa, śmierć obojętności, gdyż ona zabiera życie wieczne z
Bogiem. Pamiętajmy o tym, by nie zagubić darów Boga
w naszym
współczesnym świecie. Wyruszamy na kolejne wakacje, oby nam ten czas wakacji
otworzył oczy na Miłość Jezusa w świecie, na Kościół nasz Dom, na znaki czasu,
wszak to w nich zawiera się nasza przyszłość ...

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

Wskazania na wakacje.
Myśli Papieża Franciszka.

Bogactwa nic tobie nie zapewniają. Co więcej: gdy
serce czuje się bogate, jest tak bardzo zadowolone
z siebie, że nie ma w nim miejsca na słowo Boże, na
to, by kochać braci ani cieszyć się najważniejszymi
rzeczami w życiu. Poprzez to jesteśmy pozbawieni
najwspanialszych dóbr. Dlatego Jezus Chrystus
nazywa błogosławionymi ubogich w duchu, którzy
mają serca ubogie, do których może wejść Pan ze
swoją nieustanną nowością (Gaudete et exultate 68).
Nie ma nic za darmo. Ile z tego będę miał, czy będzie
mi się to opłacić? ...Takie i podobne myśli pojawiają
się w umyśle wielu współczesnych ludzi.
Logika posiadania owe („mieć”) zwycięża myślenie
o kształtowaniu siebie i swojego serca („być”).
I tym samym ta logika powoduje „skurcz serca”.
Św. Paweł wzywa natomiast do „poszerzania serca”,
czyli do hojności. Tam gdzie światowe „mieć” jest
podporządkowane „być”, a na pierwszym planie
pojawia się wspaniałomyślna miłość do człowieka.
A miłość nie jest „wyliczona”, zapatrzona czy też
zatroskana jedynie o siebie i swoje wygody.
Miarę naszego człowieczeństwa stanowi serce.
Ono odczuwa radość z dzielenia się z innymi, a siejąc
dobro zmienia życie innych ludzi i świat wokół siebie.
Perspektywa hojności przekracza horyzont i ma swój
cel – Niebo. I stanowi normalny przejaw zwyczajnego
życia chrześcijańskiego. Bez niej świat zamienia się w pustynię, ludzkie relacje
ulegają zniszczeniu, a chrześcijaństwo staje się pustym sloganem.
Jezus dziś zachęca swoich uczniów: „Gromadźcie sobie skarby w niebie”... Ubogi
jest pokorny i posiada świadomość własnych ograniczeń. Dlatego ufa, ufa Panu,
wiedząc, że jest od Niego zależny. Ubogi pomimo braku wielu dóbr materialnych,
zachowuje jednak niezbywalną godność. Żeby ubóstwo miało konkretny wpływ
na styl mojego życia, Jezus proponuje wolność wobec rzeczy. Chodzi o odwagę
umiarkowania i nieuleganie współczesnej kulturze konsumpcji, które jest dziś
związane z wyzbyciem się rzeczy powierzchownych i zbędnych. Praktykowanie
ubóstwa pozwoli uniknąć marnotrawstwa i przezwyciężyć pokusę obojętności
zwłaszcza wobec tych, którzy nie czują się kochani i nie mają też nadziei na
przyszłość. Moim zadaniem jest nieustanne odkrywanie radości Ewangelii, która
płynie z serca ubogiego. A ono potrafi zawsze zdumieć się wielkością Bożego
obdarowania.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy są grzechy nie do przebaczenia ?

Żałującemu przebaczony będzie każdy grzech. Ale czy jest taki grzech, którego
przebaczyć się nie da? Chrystus ostrzega: jest. Tak jest, i nazywa go grzechem lub
bluźnierstwem przeciw Duchowi Świętemu. Tak, przeciw Duchowi Świętemu, to
znaczy przeciw trynitarnej, boskiej Miłości, która i nas chce ogarnąć i zagarnąć,
ale czeka na nasze przyzwolenie, na nasze „tak dla Boga”. Nauka o możliwości
takiego grzechu, takiego odrzucenia Łaski, została wygłoszona (jak opowiada św.
Mateusz w rozdziale 12; por. Mk 3,28-29 i Łk 12,10) w chwili, kiedy faryzeusze,
świadkowie cudów Jezusa, żeby odrzucić ten dowód Jego boskiej misji, nazwali je
przejawami paktu z szatanem. Inaczej mówiąc, znajdują sobie formułkę, żeby
móc odrzucić świadectwo Boże, ponieważ go po prostu nie chcą przyjąć: z góry
sobie założyli, że nie przyjmą. I taki właśnie upór, w zastosowaniu do zbawiennej
Łaski, nasz Pan nazywa grzechem nie do przebaczenia: to jest tak, jeśli dziś ktoś
przebaczenia nie chce i nie przyjmuje, bo tak się zaciął w swoim uporze, to też
odrzuca Ducha Świętego. Czy to możliwe? Do końca, nawet w obliczu śmierci?
Widocznie jest, skoro zostaliśmy przestrzeżeni; chociaż oczywiście wielu z nas
trudno jest sobie to wyobrazić. Sporo jednak ludzi bojaźliwych nęka swoje
sumienie zastanawiając się, czy przypadkiem nie wpadli niechcący w „grzech
przeciw Duchowi Świętemu”...; i na ich użytek katechizm podaje listę możliwych
objawów takiego grzechu.
(cdn.)

