Intencje mszalne w tygodniu 5.07 - 11.07.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

19.00

+Kazimierz Czaja - (greg. 16)

Wtorek

19.00

+Kazimierz Czaja - (greg. 17)

Środa

19.00

+Kazimierz Czaja - (greg. 18)

Czwartek

18.00

+Kazimierz Czaja - (greg. 19)

Piątek

18.00

+Kazimierz Czaja - (greg. 20)

Sobota

18.00

+Kazimierz Czaja - (greg. 21)

Niedziela

8.00

+Michalina i Lesław Rygiel - od wnuczki Bernadety z rodziną

Niedziela

10.30

+Kazimierz Czaja - (greg. 22)

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 4.07.2021 r.
1. Dziś 14 niedziela zwykła. Dziś pierwsza niedziela miesiąca lipca, dzisiaj zmiana
tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii. Nie zapomnijmy.
2. W sztafecie różańcowej towarzyszącej pielgrzymce na Jasną Górę Wietrzno ma
swój czas modlitewny - 5 lipca - od godziny 16.40.
3. Bardzo dziękuje - Bóg zapłać - w imieniu organizatorów - za dostarczenie śmieci
elektronicznych na cel misyjny.
4. W piątek - 9 lipca - wyjazd do chorych z Najświętszym Sakramentem - z Panem
Jezusem - od godziny 8.00.
5. 8 lipca - w czwartek - wspomnienie św. Jana z Dukli.
6. Ojcowie Bernardyni z Dukli zapraszają na wielki Odpust ku czci św. Jana z Dukli.
Odpust „na Puszczy” - w sobotę, w klasztorze - w niedzielę i w niedzielę - 18 lipca
przy złotej studzience - o godzinie 15.00 - szczegóły - w gablotce i na fejsbuku.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
Dziękuje za P. Tobiaszowi za wykonane - z dronu - zdjęć - dla strony fejsbukowej
naszej parafii - również i dla II tomu książki o Wietrznie.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 10.07. proszę rodziny; Długosz, Przystasz,
Krężałek. Dziękuję rodzinom; Kucharski, Szpiech, Pachana za ostatnie sprzątnie
kościoła i za świeże kwiaty do naszej świątyni parafialnej. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepolanej” - jak zawsze - do odebrania dla
stałych prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki
Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
1o. Dziś taca mszalna jest przeznaczona na seminarium Duchowne w Przemyślu.
Modlimy się o powołania do kapłaństwa również z naszej parafii.
11. Na wakacjach nie zapomnijmy o Mszy Świętej niedzielnej i o codziennej
modlitwie.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym sam żyję...
14 Niedziela zwykła
„Najchętniej więc będę się chełpił z moich
słabości, aby zamieszkała we mnie moc
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich
słabościach, w obelgach, w niedostatkach,
w prześladowaniach, w uciskach z powodu
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam,
tylekroć jestem mocny”…
z Drugiego Listu Świetego Pawła Apostoła do
Koryntian (2 Kor 12, 7-10 )
Za Jezusem Chrystusem po Ziemi Świętej - po
Palestynie - chodzili różni ludzie. Chodzili tacy,
którzy szukali sensacji lub czekali na potyczkę słowną, czekali na błąd Jezusa,
chodzili i tacy, którzy uważali i myśleli, że bycie z Cudotwórcą może im przynieść
większą korzyść. Nie brakowało i takich, którzy pragnęli być również blisko Niego,
wsłuchiwać się w Jego słowa, z Nim się zaprzyjaźnić. I my dzisiaj nie różnimy się
od tamtych ludzi... I ja czasem stoję w tłumie ludzi „chodzących” za Jezusem.
Tylko warto postawić jeszcze sobie takie małe pytania: do której grupy ja należę?
Czy należę do tych obojętnych na Pana Boga? Czy może bardziej też szukam taniej
sensacji, albo wyśmiewam się z tych, co są bliżej Niego? Czy ja wierzę w cuda ? Czy
podążam za Jezusem Chrystusem, który może wszystko? A może upodabniam się
do mieszkańców Nazaretu i lekceważę to wszystko co cenne, co wartościowe,
co ważne… Tak, warto dziś - w niedzielę - postawić sobie to podstawowe pytanie
kim jestem w dobie epidemii, na wakacjach, i w miejscu, w którym trwam ?
Kim jestem ?
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

Spowiedź – prawdziwa
decyzja miłości!

Na progu nowych wakacji nie może
w nas zabraknąć spowiedzi - sakramentu
pokuty. Czym jest dobra spowiedź, która
pozwala nam uwolnić się od grzechów już
popełnionych i wzmacnia nasze duchowe
siły w walce z naszymi wadami? „Dobra”
spowiedź nie jest złożeniem deklaracji
celnej, czyli takim zwykłym wyliczeniem
grzechów popełnionych od ostatniej
spowiedzi, które chcemy „odprawić”.
I choć ważne jest, by wyznać swoje winy
i by zrobić to szczerze i odpowiedzialnie,
to jednak najistotniejsze jest to, by temu
wyznaniu towarzyszył rzeczywisty żal za
to, co zrobiliśmy, mocne postanowienie
poprawy oraz żarliwe pragnienie życia
ewangelicznym Przykazaniem Miłości. Wśród wielu chrześcijan zaprzyjaźnienie
z sakramentem pojednania następuje w chwili, gdy zaczynają rozumieć, że dla
Boga ważniejsze jest ich wyznanie miłości, niż wyliczanie grzechów, jak ciężkie by
nawet one nie były! Zaczynają wtedy rozumieć, że nie muszą się bać spowiedzi,
ponieważ Boga ujmuje prostota, z jaką uznają swoją winę. Ponieważ to właśnie
ta prostota, ta szczerość są znakiem tego, że On już zaczął przemieniać ich serca.
Należy przypomnieć i to, że w drugiej części tego sakramentu to Bóg odpowiada
im przez wspaniałą i uroczystą deklarację przebaczenia i miłości. Bóg słowami
kapłana, poprzez rozgrzeszenie, uznaje, że ich grzechy są całkowicie wybaczone.
Jest to deklaracja w cudowny sposób skuteczna, ponieważ Pan Bóg ma moc by
zatopić grzechy w oceanie Swojego miłosierdzia. Podobnie jak wtedy, gdy jakiś
tankowiec tonie w oceanie i jego załadunek pozostaje na dnie oceanu. Gdy zaś
Bóg zatapia nasze grzechy, nie pozostaje po nich żadna czarna plama – nasze
serce staje się bielsze od śniegu! Tak, prawdziwa spowiedź, sakrament odnawia
i odmładza serce. To ręce Jezusa dokonują tej przemiany. Tak, to te ręce, które
dokonały tylu cudów, gdy żył pośród nas w sposób widzialny, dziś w dalszym
ciągu działają, nie tylko w ciałach chorych, których uzdrawia, ale także w sercach
tych wszystkich, którzy i które uciekają się do tego cudownego sakramentu,
jakim jest spowiedź.
Zdarza się, że wierni doświadczają tej wyjątkowej łaski dotknięcia rąk Chrystusa
w czasie spowiedzi. Nie trzeba jednak mieć tego doświadczenia, by być pewnym,
że w czasie każdej spowiedzi to sam Jezus przyjmuje nasze wyznanie – naszą
deklarację miłości – która odnawia i odmładza nasze serce.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy są grzechy nie do przebaczenia ?
Cz. 2.

I tak Katechizm wymienia te grzechy; brak ufności w Boże Miłosierdzie (rozpacz);
a także przeciwieństwo, zuchwałą pogardę, która by mogła sprawić, że człowiek
grzeszy świadomie, zakładając, że wszystko mu wolno. W tym jest właśnie istota
rzeczy: w świadomości grzechu. Jeśli ktoś wie, że Chrystus przyniósł prawdę, a
jednak nie chce jej uznać, bo mu to w doczesności niewygodne; jeśli niejako rzuca
wyzwanie Bogu, trwa w zatwardziałości serca i nie chce żałować – jeśli wie, że
ryzykuje zbawienie, a jednak w swoim uporze się zacina – to nie potrafi przyjąć
łaski, przebaczenia, miłości. I niech nie narzeka, że mu ona z rąk się wymknęła.
Ale jedno pewne: przeciwko Duchowi Świętemu nie można zgrzeszyć niechcący,
nieświadomie. I tylko Bóg wie, czy w konkretnym wypadku działa rzeczywiście
świadoma wola, czy też trwająca wciąż burza uczuć albo niepoczytalność.
Jeśli ktoś na przykład nawet na łożu śmierci odmawia przebaczenia krzywd, ale
jest chory psychicznie, to w tym wypadku to jest choroba, nie grzech. Co innego
uczucie, a co innego świadoma wola. Bóg jeden zna wszelkie okoliczności, także
łagodzące, i Jemu trzeba sąd pozostawić, tylko Jemu. Pan Bóg zna najlepiej serce
każdego człowieka.
(cdn.)

