Intencje mszalne w tygodniu 6.04 - 12.04.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Urszula Pasternak, Stanisław i Helena Czaja

Środa

18.00

zm. +Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

Piątek

18.00

Sobota

18.00

Niedziela

6.00

za parafian

Niedziela

11.00

zm. + Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

Poniedziałek

8.00

za zmarłe Siostry Służebniczki

Poniedziałek

11.00

zm. + Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

LITURGIA
LITURGIA
WIGILIA

WIELKIEGO

CZWARTKU

WIELKIEGO

PIATKU

PASCHALNA

Ogłoszenia duszpasterskie - 5.04.2020 r.
1. Dziś Niedziela Meki Pańskiej - Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy w Kościele
świętowanie Tygodnia Paschalnego według wskazań J. E. Ks. Arcybiskupa Adama
Szala w związku z epidemią w Polsce i na świecie. Tekst tych wskazań mamy na
parafialnej stronie internetowej i gablotce parafialnej. Bądźmy temu posłuszni.
2. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
3.Triduum Paschalne w parafii według wskazań Pasterzy Kościoła w Polsce, i też
przepisów Rządu RP. Liturgia Wielkiego Czwartku i Wielkiego Piątku o godzinie
18.00, a Wielkiej Soboty o godzinie 19.00.
4. Przypominam wszystkim parafianom, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły
ilościowy i jakościowy. Tym bardziej w tych trudnych czasach, zachowajmy ten
znak postu i ofiarowujmy go w intencjach ustania epidemii.
5. Aby zachować przepisy państwowe i zarazem umożliwić parafianom adoracje
Jezusa w Bożym Grobie - w tym roku będzie adoracja z piątku na sobotę - przez
całą noc. W tym roku nie ma Straży Grobowej z wiadomych względów.
6. Krzyż w Wielki Piątek i w Wielka Sobotę adorujemy przez skłon lub uklękniecie
przed nim w odległości 1 metra. W tym roku nie całujemy krzyża.
7. Nie ma w tym roku poświecenia pokarmów wielkanocnych. Zachęca się do
modlitwy w niedzielę przy posiłku - tekst modlitwy na stronie parafialnej.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
9. Sprzątanie kościoła - po Świętach Wielkanocnych. Dziękuję rodzinom; Czelny,
Jastrzębski, Pietruszka, Biernat za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 14 / 5. 04. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

6 Niedziela Wielkiego Postu
z Liturgii Słowa
Zatrzymaj się, proszę...
„Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być
z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie,(…)
stając się posłusznym aż do śmierci – i to śmierci
krzyżowej”...
z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian
( Flp 2, 6-11)
Panie, nie mam człowieka… Zadanie na dziś...
Tylu samotnych, cierpiących, starszych, siedzi
nad swoją sadzawką Betesda i oczekuje; już
nawet nie na uzdrowienie; ale na słowo, gest,
uśmiech, dotknięcie dłonią, życzliwość. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe
w czasie coraz większych ograniczeń. A wielu z nich nie ma Facebooka, Twittera,
(itp.) nawet nie potrafi, nie jest w stanie, skorzystać z Internetu. Co wówczas ?
Pozostaje wówczas im tylko pełne miłości współczucie, wyrażone w modlitwie,
ogarniającej wszystko i wszystkich, składającej w sercu Boga cały ludzki ból,
cierpienie, czy samotność i rozdarcie. Aż tyle możemy. Czasem nie zdając sobie
sprawy, że w tym konkretnej chwili byliśmy pochylającym się nad człowiekiem
Jezusem, dającą życie wodą, wypływającą z Przybytku. Jezus Chrystus, Odkupiciel
Świata jest Tym, który dotknął w sposób jedyny i niepowtarzalny tajemnicy
człowieka, który wszedł w Jego serce. Albowiem On, Syn Boży, przez Wcielenie
swoje zjednoczył się jakoś z każdym człowiekiem. Ludzkimi rękami pracował,
ludzkim myślał umysłem, ludzką działał wolą, ludzkim sercem kochał, urodzony
z Maryi Dziewicy, stał się prawdziwie jednym z nas, we wszystkim do nas podobny
oprócz grzechu” (Por. Redemptor hominis, nr 8).
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż mieć...

Eucharystia.
Patrzeć na hostię i kielich
czy schylać głowę ?!

Jest chwila we Mszy Świętej, w której dzieje
się coś najważniejszego. Kapłan podnosi
wysoko przemienione Ciało Pańskie i Krew
Chrystusa. Jak się mamy zachować podczas
podniesienia?
Gdybyśmy mieli wskazać najważniejszą chwilę Mszy Świętej, wielu z nas pewnie
wskazałoby na podniesienie, gdy kapłan ukazuje kolejno przemienioną w Ciało
Pańskie hostię i kielich z Krwią Jezusa Chrystusa. Wszyscy klęczą, ministrant
uderza w gong lub w dzwonki. Tymczasem przez długie wieki podniesienia po
prostu nie było (!). Miało co prawda krótki epizod w IV wieku, ale szybko zanikło.
Zaczęto je ponownie polecać w wieku XI po pokonaniu herezji Berengariusza
z Tours, który zaprzeczał realnej obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
pierwsze przepisy liturgiczne wydano w tej sprawie na początku wieku XIII.
Podniesienie kielicha pojawia się dopiero w mszale z 1570 r. Znak podniesienia
Ciała Pańskiego został wprowadzony w tym celu, by wierni mogli adorować
prawdziwie obecnego w konsekrowanej hostii Chrystusa. Stąd towarzyszy mu
postawa klęcząca i dźwięk dzwonków, którego zadaniem jest zwrócić uwagę
wiernych, że oto następuje bardzo ważna chwila. I dodajmy, że podniesienie
trwało wówczas nieraz bardzo długo, a na pewno o wiele dłużej niż dziś, gdyż
była to jedyna okazja do adoracji widocznego Najświętszego Sakramentu.
Dopiero później wprowadzono do powszechnego użytku monstrancję służącą do
ekspozycji Ciała Pańskiego. Z tamtego okresu czasu po reformacji pochodził też
znak podtrzymywania przez usługujących do Mszy tylnej części ornatu, który do
dziś można zobaczyć podczas celebracji tzw. „Mszy trydenckiej”.
Ornaty były w tych czasach bogato zdobione i przez to ciężkie, więc taka pomoc
ułatwiała kapłanowi dłuższe podniesienie hostii.
Podniesienie Ciała i Krwi Pańskiej jest chwilą milczącej adoracji, chwilą, w której
mamy sobie uświadomić, że to rzeczywiście sam Pan Jezus stał się wśród nas jak
najprawdziwiej obecny. Niekoniecznie trzeba więc wówczas schylać głowę, czy
spuszczać oczy – choć niektórzy tak właśnie wyrażają swoją cześć i uwielbienie
wobec Tajemnicy Eucharystii. Zamysł wprowadzenia tego gestu do liturgii był
taki, by dać nam możliwość wpatrywania się w Eucharystycznego Jezusa.
I warto z tego korzystać i o tym pamiętać. Wielu z nas uczono gdzieś w okolicach
przygotowania do Pierwszej Komunii, by wpatrując się w hostię i kielich w chwili
podniesienia powtórzyć w myślach wyznanie świętego Tomasza uczynione
w Wieczerniku wobec Zmartwychwstałego: „Pan mój i Bóg mój”. To prosta
i głęboka praktyka. Wyznanie wiary i akt uwielbienia jednocześnie. W tych
chwilach trudnych „rekolekcji dla świata” niech to rozważanie przypomni nam
czym jest wartość cudu Eucharystii.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

2.06.1985 - do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły dzieci: Bogumiła Cypara,
Katarzyna Drobek, Monika Nowak, Piotr Pietruszka, Robert Piotrowski,
Waldemar Śliwiński.
3.06.1985 - Ruszyła wielka praca renowacyjno – konserwatorska w kościele.
Boczne ołtarze odnawia p. Miiller, a p. Władysława Menetowa z Krosna
i p. Edward Michalski rozpoczęli prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła.
Koszt prac razem to suma 1. 500 000 złp.
6.07.1985 - w tym roku pielgrzymka z ministrantami do Kalwarii Pacławskiej - i do
Przemyśla.
4.08.1985 - do Odpustu przygotowanie duchowe - triduum i spowiedź - w sferze
materialnej - wycięcie lipy na cmentarzu - była bardzo niebezpieczna dla
przechodzących ludzi i dla ołtarza polowego. Ludzi na odpuście dużo, również
i obcych co bardzo cieszy.
sierpień 1985 - w miesiącu sierpniu dokonał się w naszych dziejach splot tego co
polskie, z tym co katolickie. Tyle wielkich i doniosłych wydarzeń oraz rocznic
wspominamy; powstanie warszawskie, rok 1920, czwarty rozbiór Polski, przełom
sierpniowy. To miesiąc szczególny i dziś dla nas, nie można być obojętnym, nie
można stać i przyglądać się. To moralne zobowiązanie wobec historii, narodu,
najwyższych wartości; prawdy, miłości, sprawiedliwości i godności.
2.09.1985 - początek roku szkolnego, Msza Święta dla dzieci i rodziców. Dzieciom
najmłodszym poświeciłem przybory szkolne. Na Mszy Świętej chcemy uprosić
błogosławieństwo Boże na nowy rok pracy w szkole i na katechezie.
(cdn.)

