Intencje mszalne w tygodniu 31.05 - 6.06.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Henryka Jaracz - od Sabiny Jaracz z rodziną

Wtorek

18.00

+Henryka Jaracz - do Haliny Baran z rodziną

Środa

18.00

+Henryka Jaracz - od uczestników pogrzebu

Czwartek

8.00

+Emilia i Jan Malinowscy

Czwartek

10.30

za parafian

Czwartek

18.00

+Henryka Jaracz - od Józefy Winnickiej - Sawczuk

Piątek

18.00

+Henryka Jaracz - od Doroty i Henryka Majchrzak z rodziną

Sobota

18.00

+Tadeusz Szopa - od rodziny Nowaków

Niedziela

8.00

+Henryka Jaracz - od pracowników - Szkoły Podstawowej Dukla

Niedziela

10.30

+Tadeusz Szopa - od rodzin Szydło i Czech

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 2.05.2021 r.
1. Dziś Niedziela Trójcy Świętej.
2. Dziś w naszej parafii Pierwsza Komunia Święta. Rozpoczynamy Biały Tydzień.
3. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej - będzie na Boże Ciało - na sumie o godzinie
10.30 - spotkanie dla dzieci - we środę - o godzinie 16.00.
4. W czwartek - 3.06. - Uroczystość Najświętszego Ciał i Krwi Pańskiej, Boże Ciało.
Ołtarze - przy kościele - przygotują poszczególne rejony naszej parafii.
5. Podsumowanie nabożeństw majowych - 1 czerwca - we wtorek.
6. Rozpoczynamy Nabożeństwa Czerwcowe i nowennę przed oddaniem Polski
Najświętszemu Serca Pana Jezusa. List ks. Arcybiskupa Adama Szala.
7. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca czerwca. Wyjazd
z Panem Jezusem do chorych - w piątek - od godziny 8.00.
8. Bardzo proszę aby uszanować gaik i salkę parafialną.
9. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
10. Zapraszam na promocje książki „Ciche Drogi” - tomik poezji.
11. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 05.06. proszę rodziny; Nawrocki, Kozak Matelowski, Matelowski - Bogacz. Dziękuję rodzicom klasy 3 za ostatnie sprzątnie
za kwiaty i za wystrój Kościoła. Bóg zapłać.
12.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” - jak zawsze - do odebrania dla
stałych prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki
Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
13. Zapowiedzi przedślubne; Paulina Uliasz c. Marka i Beaty Malinowskiej parafia
Wietrzno i Mateusz Szepielak s. Rafała i Anny Szepielak - Dukla Fara. Zap. I.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 22 / 30. 05. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmie Was tym, czym sam żyję...
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, 32-34. 39-40)
Tak bywa, że zamiast czerpać z tego, czego
doświadczamy, i co jest naszym udziałem,
z tego co piękne, ale i trudne, oglądamy się
na innych ludzi. Porównujemy się, po to by
udowodnić sobie, że jesteśmy lepsi, albo,
że w życiu mamy trudniej...
A tymczasem każdy z nas ma swoje zadania
do spełnienia tam, gdzie przyszło nam żyć.
Dla Pana Boga życie nie jest lepsze lub gorsze. Bóg chce, byśmy odnaleźli Jego
piękno. Skupiając się na innych, nie zauważamy wspaniałości swojego życia. A Bóg
ma dla nas swój plan, który należy odczytać, rozeznać i wprowadzić w życie.
Patrzymy dziś szczególnie w ta majową niedzielę na 3 klasę Szkoły Podstawowej;
Paulina Długosz, Julia Płócienniczak, Nikola Zgrych, Emilia Kucharska, Amelia Król,
Oliwia Frankiewicz, Klaudia Szydło i Szymon Kołacz, to dzieci, które dziś przyjmą
do serca po raz pierwszy Eucharystię - Jezusowe Ciało Jezusowe Serce - oby ten
majowy dzień zaowocował przyjaźnią tych dzieci z Eucharystią w Kościele na całe
życie, a nie tylko na ten jeden majowy dzień...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Eucharystia. Wielka
Tajemnica wiary. Cz. 3.
Eucharystia. Msza Święta. Wielka
Tajemnica wiary. Czym jest ta Modlitwa,
ta wielka Liturgia … ?
Żydowska starotestamentalna Pascha
nawiązuje nie tylko do wyjścia z niewoli
egipskiej ale jeszcze i do zawarcia z Bogiem
przymierza na Synaju. Na górze Synaj stało
się jeszcze coś więcej, niż tylko nadanie
przykazań Ludowi Wybranemu. Izraelici
zawarli z Bogiem układ - przymierze - gdy
bowiem wychodzili z Egiptu, zobaczyli, jak
ich wielki Bóg wziął w obronę ich wszystkich, cały naród. I ten Bóg, który potrafił
czynić niesłychane rzeczy, zaproponował im jeszcze nowy układ: będzie się nimi
opiekował, jeśli oni będą przestrzegali prawa przymierza, czyli Dekalogu. To było
bardzo dobre prawo, nie znane w ówczesnym świecie, i Izraelici bez większych
oporów zgodzili się na zawarcie tego układu.
Panujący w tym kręgu kulturowym Bliskiego Wschodu zwyczaj nakazywał na
znak zawartego przymierza skropić się krwią zabitego zwierzęcia, a jego mięso
zjeść na wspólnej uczcie. Pokropienie krwią zwierzęcia znaczyło: „Jeśli nie będę
wierny przymierzu, niech się ze mną stanie, jak z tym zwierzęciem”... Podobnie
uczyniono zawierając przymierze z Bogiem: połową krwi wołów skropiono też
symbolizujący Boga ołtarz, a drugą pokropiono lud; część mięsa spalono dla
Boga, a część zjadł lud jako posiłek. Tak oto układ z Bogiem został zawarty i też
uroczyście potwierdzony.
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus o kielichu z winem powiedział: „Ten kielich, to
nowe przymierze we Krwi mojej, która za was będzie wylana” (Łk 22, 20). Jego
śmierć jest ofiarą zapowiadanego przez proroków Nowego Przymierza, jakie Bóg
obiecał zawrzeć z Nowym Ludem Bożym, czyli – dziś to już wiemy - Kościołem.
To o nim, o tym właśnie przymierzu pisał prorok Jeremiasz: „Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana - kiedy zawrę z domem Izraela i z domem judzkim nowe przymierze.
Nie jak przymierze, które zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by
wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich
Władcą - wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela
po tych dniach - wyrocznia Pana: Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i
wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem” (Jr 31, 31-33).
Tak, w dobrowolnie przyjętej śmierci swojego Syna Bóg zawiera z ludźmi Nowe
i Wieczne Przymierze. I tak jak przymierze na Synaju ukonstytuowało
wędrującego do Kanaanu Izraela jako Lud Boży, tak Śmierć Jezusa rodzi Kościół,
wspólnotę Nowego Ludu Bożego, pielgrzymującego do nowej ziemi obiecanej,
do szczęśliwej wieczności. Tę prawdę przypominają powtarzane przez kapłana
słowa
o Jezusowej krwi Nowego i Wiecznego Przymierza. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą...

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Tajemnice fatimskie. Cz.3.

Objawienia fatimskie zakończyły się 13 października 1917 roku. Towarzyszył im do
dziś nie wyjaśniony, „cud słońca” obserwowany przez 70-tysięczny tłum, który
zebrał się aby towarzyszyć wizjonerom.
Fatimskie przeslanie trwa jednak nadal. Z Fatimą związany jest bardzo ścisłe Jan
Paweł II. W rok po zamachu - z 13 maja 1981 - Jan Paweł II odbył pielgrzymkę do
Fatimy, traktując ją jako wotum wdzięczności Matce Bożej za ocalenie życia.
W kazaniu wyjaśnił, czemu Kościół przyjął orędzie Matki Bożej Fatimskiej. Będąc
w Fatimie Papież Polak zawierzył świat i Rosję Niepokalanemu sercu Maryi.
Trzecią, ukrywaną na życzenie Matki Bożej część tajemnicy, siostra Łucja spisała
po latach, na żądanie swojego ordynariusza, biskupa Jose da Silva 3 stycznia 1944
r. Powiadomiła biskupa, że tekst został zredagowany i jest do jego dyspozycji
w zalakowanej kopercie, z adnotacją, że może ona zostać otwarta dopiero
w 1960 r. Od 1957 r. koperta znajdowała się w Tajnym Archiwum Świętego
Oficjum w Watykanie. Dopiero w czerwcu 2000 r. w ramach Wielkiego Jubileuszu
chrześcijaństwa, Jan Paweł II, po 56 latach od spisania przez siostrę Łucję, ujawnił
trzecią tajemnicę fatimską. Zrobił to w jego imieniu kard. Joseph Ratzinger,
sprawujący wówczas urząd prefekta Kongregacji Nauki Wiary, w trakcie
konferencji prasowej w dniu 26 czerwca 2000 roku w watykańskiej Sala Stampa.
Jej tekst brzmi następująco:
(cdn.)

