Intencje mszalne w tygodniu 29.06 - 5.06.2020 r.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

8.00

W pewnej intencji - o uzdrowienie dla pewnej osoby

Poniedziałek

11.00

zm. +Zofia Longawa - 7 rocznica śmierci

Poniedziałek

18.00

za parafian

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Wtorek

18.00

Środa

18.00

zm. + Emilia i Jan Malinowscy

Czwartek

18.00

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

Piątek

18.00

Sobota

18.00

zm. +Ks. Józef Fejdasz - od parafian

Niedziela

8.00

zm. + Wanda i Tadeusz Cegiełka—15 rocznica śmierci

Niedziela

10.30

zm. + Maria i Józef Bogacz

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 28.06.2020 r.
1. 13 Niedziela zwykła w czasie epidemii. Pamiętajmy o maseczkach w kościele.
2. Rozpoczynamy czas wakacji. Nie zagubmy codziennej modlitwy i niedzielnej
Mszy Świętej. Pamiętajmy, że Msza Święta to nasz przywilej.
3. Jurto - 29.06 - Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze Święte
w tym dniu o godzinie; 8.00, 11.00, 18.00.
4. We wtorek zakończenie nabożeństw czerwcowych ku czci Bożego Serca.
5. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca lipca.
Wyjazd do chorych w piątek od godziny 8.00, przypominam o adoracji relikwii
Św. Jana Pawła II w czwartek i o spowiedzi pierwszopiątkowej. Nie zapomnijmy...
6. 3810 złp. To suma ofiar z 3 Niedzieli miesiąca czerwca. Bóg zapłać wszystkim
ofiarodawcom.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl Zachęcam do zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 4.07. proszę rodziny; Erdelii, Wozniak,
Biały. Dziękuję rodzinom; Longawa, Pęcak, Ozimina za ostatnie sprzątnie
kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10.Wołtosz Małgorzata, Anna otrzymała w tym tygodniu sakrament chrztu
świętego.
11. Zapowiedzi; Damian Wiktor Mazur s. Adama i Wioletty Dziadowicz, parafia
Wietrzno i Bernadetta Jadwiga Kołacz c. Roberta i Marty Lajdanowicz parafia
Łęki Dukielskie. Zapowiedz III.
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13 Niedziela Zwykła
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa

„Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu
z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem,
zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej
nagrody”...
z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10,37–42)
Z nauczania św. Jana Pawła II; „Wolność jest
istotnym czynnikiem powołania. Gdy człowiek
odpowiada pozytywnie na głos powołania,
wolność przejawia się jako głębokie, osobowe
przylgnięcie do Boga, jako oddanie się z miłością, a raczej jako oddanie daru
Ofiarodawcy, czyli powołującemu Bogu, jako ofiara…” (Pastores dabo vobis 36).
Kolejne rzesze świadków Jezusa, których On sam powołuje i wybiera, mają i dziś
kontynuować misję Dwunastu Apostołów w świecie. Żeby jednak ich „posłanie
z pełnomocnictwem” było skuteczne, a nie tylko stanowiło atrakcyjny show, jak
w świecie mediów, musi być spełniony jeden podstawowy warunek: świadectwo
dawane przez wierzącego powinno wyrażać się chrześcijańskim stylem życia.
Na pierwszym miejscu w praktykowaniu takiego stylu jest zażyłość z Bogiem.
Bóg bowiem sprawia w chrześcijaninie wewnętrzną przemianę, która zmierza
następnie do „uzewnętrznienia się” w postaci świadectwa wobec świata. Chodzi
o to, aby przyznawać się do Chrystusa przed ludźmi, przekazywać innym Dobrą
Nowinę przez życie, nauczanie prawd wiary, składanie świadectwa prawdzie
i stawanie w jej obronie, przez małe drobne gesty miłości chrześcijańskiej.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

ABC Społecznej Krucjaty
Miłości

W ostatnim numerze z dnia 21.06. parafialnej
gazetki odkryliśmy - dla siebie - 10 zasad
wychowania rasowych chuliganów,
opracowanych przez Policję stanową USA.
Wychowanie bez wymagań to negatywny
owoc liberalnego oddziaływania, które odrzuca
wartości chrześcijańskie. Dziś popatrzmy na
ABC krucjaty Miłości, które jest chrześcijańskim
spojrzeniem na wychowanie dojrzałego
człowieka. Niech to będzie dobry przyczynek
i dar przed beatyfikacją Księdza Prymasa
Stefana Wyszyńskiego.
1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego
człowieka, twojego brata (siostrę).
2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym
znaleźć coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę
wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj.
Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy
wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął,
aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś
winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą,
sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz
z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym.
10. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
To drogowskaz na dobre życie, do realizacji przez każdego z nas, tak, gdyż to od
nas zależy jaki będzie ten świat wokół nas i w nas, i czy potrafimy z Bożą łaską
współpracować, by uczynić go lepszym pokonując egoizm. Jezus przynosi nam
zbawienie i chce byśmy ten dar, dar zbawienia odkrywali w Jego Kościele i nim
się dzielili jak drogocenną perłą ...
(cdn.)

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

6.08.1988 - ostatni dzień przygotowania przed Odpustem, o godzinie 15.00 ślub
Marka Uliasza z Rogów z Beatą Malinowską. Rzecz też godna odnotowania w
Kronice Parafii - pierwsze wesele bezalkoholowe. Godzina 17.00 rozpoczyna się
spowiedź przed Odpustem, a o godzinie 19.00 Msza Święta z kazaniem
ks. Andrzeja Stopyry. Po Mszy Świętej procesja z Figurą Matki Bożej Fatimskiej
i Różaniec Fatimski. Wreszcie przyszło trochę więcej ludzi.
7.08.1988 - od rana wiele zajęć, niepokoi pogoda, w każdej chwili może lunąć
deszcz, przyszło tylko 5 osób by udekorować ołtarz - uratowały honor…(…)
Przed sumą zespól młodzieżowy dał swój koncert pieśni religijnej, o godzinie
11.00 uroczysta procesja do Ołtarza polowego z Obrazem Matki Bożej i Msza
Święta, sumę odprawił ks. January Horwat z Wrocanki, a kazanie wygłosił
ks. Andrzej Stopyra. Przyjechali kapłani z dekanatu, Uroczysta procesja do
4 ołtarzy zakończyła uroczystości. Połamaliśmy się chlebem przyniesionym na
Mszy Świętej, chlebem przyniesionym w darach ofiarnych.
12.08.1988 - lato nadal upalne, ziemia wola o deszcz, może będzie jutro. W parafii
na razie wakacyjny odpoczynek. Codziennie wieczorem o godzinie 21.00 - Apel
i różaniec o otrzeźwienie narodu polskiego. Wreszcie parafianie przychodzą na
modlitwę - tak do 30 osób.
15.08.1988 - dziś popadało, deszcz jest jak błogosławieństwo, tak bardzo
potrzebny, Maryja nam go przynosi .
17.08.1988 - prace zatrzymane, udało się nam zdobyć trochę cementu, ale prace
na razie nie idą, a chcemy zrobić posadzkę pod wieżą w kościele. Urządzamy
pielgrzymkę do Zakopanego w intencji wytrzeźwienia alkoholików w naszej
parafii (cdn.)

