Intencje mszalne w tygodniu 4.06 - 10.04.2018 r.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Paweł Mackoś (greg. 4)

Wtorek

18.00

zm. +Paweł Mackoś (greg. 5)

Środa

18.00

zm. +Paweł Mackoś (greg. 6)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. +Paweł Mackoś (greg. 7)

nr 22 / 3. 06. 2018 r. ( Rok IV ).

Piątek

18.00

zm. +Paweł Mackoś (greg. 8)

Sobota

18.00

zm. +Paweł Mackoś (greg. 9)

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

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Paweł Mackoś (greg. 10)

Niedziela

15.30

zm. + Janina Czaja - intencja od męża

Ogłoszenia duszpasterskie - 3.06.2018 r.
1. 9 Niedziela zwykła. Dziś pierwsza niedziela miesiąca czerwca. Dziś również
zmiana tajemnic różańcowych dla Róż naszej parafii i dziś jest to równocześnie
niedziela adoracyjna, adorujemy w modlitwie ciszy Jezusa Eucharystycznego
po rannej Mszy Świętej do Sumy. Niech nas nie zbraknie na tej modlitwie.
2.Taca mszalna z dzisiejszej niedzieli jest ofiarowana na Seminarium Duchowne
w Przemyślu. Modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
3. Trwa oktawa Uroczystości Bożego Ciała. Zachęcam do udziału w modlitwie ku
czci Najświętszego Sakramentu i w procesjach eucharystycznych. Zakończenie
oktawy w czwartek 7.06. W tym dniu równocześnie błogosławieństwo dzieci,
wianków, rozstrzygniecie konkursu majowego i dla dzieci i ich rodziców ognisko
z pieczeniem ziemniaków. Jest to również pierwszy czwartek miesiąca - a w tym
dniu - jak wiemy - uroczysta adoracja relikwii św. Jana Pawła II.
4. W tym tygodniu - Msze Święte o godzinie 18.00. Po Mszy Świętej nabożeństwo
czerwcowe, czcimy Boże Serce, Serce Jezusa i naśladujemy Jego przymioty.
5. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - w piątek - w naszym dekanacie
odpust w Łękach Dukielskich i w Bóbrce. Nie ma w Uroczystość piątkową postu.
6. W sobotę wspomnienie Niepolanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
7. Bardzo dziękuje za wykonanie ołtarzy na procesję Bożego Ciała wszystkim
zaangażowanym z 4 rejonów parafii. Ufam, że ta inna praktyka pozwoli jednoczyć
nas wszystkich wokół Tajemnicy Eucharystii i zintegrować parafię.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę 9.06. - proszę rodziny; Guzik, Antoniewicz,
Rygiel, bardzo dziękuję rodzinom; Szopa, Szopa za ostatnie sprzątnie kościoła
i za kwiaty do Kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

Z darem
ewangelicznego
słowa.
9 Niedziela zwykła.
„Przechowujemy zaś ten skarb
w naczyniach glinianych,
aby z Boga była owa przeogromna
moc z a nie z nas…”
z 2 Listu sw. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 4,6-11)
Jakże trudno nam czasami o dobrą zgodę i porozumienie, o jedność w najbliższym
otoczeniu. Niekiedy wykłócamy się o błahostki, chcemy by racja była zawsze po
naszej stronie. Niekiedy nie rozmawiamy latami, bo czujemy się urażeni, dotknięci,
gdy ktoś ma inne zdanie niż nasze. Są również chwile gdy niestety nie dążymy do
zrozumienia drugiego człowieka, nie wybaczamy, bądź sami nie przepraszamy...
Można by mnożyć sytuacje, które uniemożliwiają nam porozumienie się z drugim
człowiekiem. A Jezus wzywa nas do jedności i przypomina nam ustami św. Pawła
że skarb duszy nosimy w naczyniach glinianych. Jezus, Syn Boży, posłuszny, aż do
śmierci, wypełnił wolę swego Ojca, choć nie była łatwa. I Kościół wypełniony jest
wielkim bogactwem darów duchowych, charyzmatów, łaski, szkół duchowości,
obrządków, wizji zagospodarowania rzeczywistości doczesnej, dyspozycji (itp.).
Różnorodność w Kościele nigdy nie była zagrożeniem. Zawsze większą szansą.
W modlitwie bowiem nie chodzi tylko o nas. Chodzi o Boga. Jemu należy się cześć
i uwielbienie. A, że możliwości nasze są ograniczone, potrzebujemy Jezusa. Tylko
wtedy, gdy włączamy się w Jego rozbrzmiewającą już tu, na ziemi, pieśń chwały,
w Jego bezinteresowne uwielbienie Ojca i pozwalamy, by On uczynił nas
„wiecznym darem” dla Niego, tylko wtedy modlimy się dobrze i żyjemy dobrze.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Nurty Modlitwy.
Szczególnym nurtem chrześcijańskiej modlitwy jest
modlitwa wstawiennicza. Taka właśnie modlitwa
przybliża nas do modlitwy Jezusa. On - jak powiada
Autor Listu do Hebrajczyków - Jezus - „zawsze żyje, aby
wstawiać się za nami” (Hbr 7, 25). I do wstawiennictwa
daje nam również swoja Matkę Maryje. My wierzący
włączmy się w błagania Zbawiciela. Ale powinniśmy to
czynić, bo „wielką moc posiada wytrwała modlitwa
sprawiedliwego” (Jk 5, 16). O takiej wytrwałej modlitwy
wstawienniczej patriarchy Abrahama opowiada nam
także Pismo Święte - Biblia (Por. Rdz 18, 22 - 33).
Tak, wstawiennictwo modlitwy chrześcijan nie zna ograniczeń - Apostoł Paweł
powtarzając ten nakaz Jezusa podpowiada nam, że mamy modlić się nawet za
prześladowców (Rz 12, 14) i za tych, którzy odrzucają Ewangelię (Rz 10, 1).
Tak modlitwa prośby przeradza się w dziękczynienie - bo otrzymujemy od Boga
więcej, niż się spodziewamy. Modlitwa dziękczynienia w Kościele jest nurtem
modlitwy bardzo ważnym i charakterystycznym dla chrześcijan, którzy swą
największą świętość nazwali Eucharystią, czyli dziękczynieniem. I znów Apostoł
św. Paweł nakazuje dziękować Bogu za wszystko, w każdym położeniu (Ef 5, 20;
1 Tes 5, 18). Zatem za wszystko. Tak również za cierpienie, krzyż, za z rozumienie
grzeszności i działania łaski Bożej. Wielkiej potrzeba wiary i ogromnej nadziei, by
to apostolskie wezwanie zrozumieć i zaakceptować. Piąty - i chyba najważniejszy
bez wątpienia i najpiękniejszy nurt modlitwy to … modlitwa uwielbienia.
Cztery poprzednie nurty wypływają ze zrozumienia jaki jest Bóg i co działa. Jest
Stwórcą i Ojcem, obdarza, przebacza, umacnia, prowadzi. Ale człowiek potrafi
jeszcze wznieść się ponad to. W jakiś niedoskonały sposób, ale może. Człowiek
może po prostu cieszyć się, że ON JEST. Jakże podobną radość przeżywamy,
spotykając kochaną osobę po dłuższym lub krótszym okresie rozłąki: „Dobrze, że
jesteś!” To okrzyk spotkania dwóch serc, to jak powiada Katechizm: „Szczęście
serc czystych, które kochają Boga w wierze, zanim ujrzą Go w chwale” [2639].
Wszystkie te nurty modlitwy: adorację i błogosławieństwo, prośby i modlitwę
wstawiennicza, dziękczynienie i uwielbienie, przeproszenie i przebaczenie (itp.)
zawiera w sobie Liturgia Mszy Świętej. Dlatego będąc szczytem modlitwy, staje
się ona zarazem jej szkołą. Różnie bywa z naszą indywidualną modlitwą. Często
spłycamy i upraszczamy ją - tak, iż dominuje w niej prośba. Potrzebujemy zawsze
świadomego kształtowania własnej - osobistej i rodzinnej modlitwy, po to, aby
wszystkie nurty były w niej obecne i żywe. Dopiero wtedy modlitwa stanie się
potrzebą ludzkiego serca, a nie ciężkim i niezrozumiałym obowiązkiem.
(Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 2626 - 2643.)

Ks. Józef Wilk

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jan Paweł II o miłości Ojczyzny.
„Drodzy Rodacy! Ucałowałem ziemię polską,
z której wyrosłem. Ziemię, z której wezwał mnie
Bóg – niezbadanym wyrokiem swojej Opatrzności –
na Stolicę Piotrową w Rzymie. Ziemię, do której
przybywam dzisiaj jako pielgrzym” – to były jedne
z pierwszych słów, które wypowiedział, gdy pierwszy
raz jako Papież stąpał po polskiej ziemi. Każdy jego
gest i słowo było nasączone umiłowaniem do
ojczystego kraju. Tak właśnie mówił Jan Paweł II podczas swojej pierwszej
pielgrzymki do Ojczyzny w 1979 r. Podczas kolejnej pielgrzymki w 1983 roku Papież
Polak pogłębił teologiczną refleksję nad swoim pocałunkiem ziemi, przywitaniem
się z Ojczyzną Polską; „Pierwszym słowem, wypowiedzianym w milczeniu i na
klęczkach, był pocałunek tej ziemi: ojczystej ziemi. Czynię tak na początku każdej
wizyty duszpasterskiej przez cześć dla samego Stwórcy oraz dla synów i córek
ziemi, do której przybywam”. „Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma jednak
dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki,
albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. (cdn.)

