Intencje mszalne w tygodniu 6.06 - 13.06.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Henryka Jaracz - od Marty i Mieczysława Majchrzak

Wtorek

18.00

+Michalina Rygiel - od syna Mariana z żoną

Środa

18.00

+Henryka Jaracz - od firmy Krosno Glas - od kolegów Ryszarda

Czwartek

18.00

+Henryka Jaracz - od firmy Krosno Glas - od kolegów Ryszarda

Piątek

18.00

+Michalina Rygiel - od syna Mariana z żoną

Sobota

18.00

w pewnej ważnej intencji

Niedziela

8.00

+Janusz i Małgorzata Szczepanik

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Janina i Franciszek Czaja - od Danuty z rodziną

Ogłoszenia duszpasterskie - 6.06.2021 r.
1.Dziś 10 niedziela zwykła. Jest to zarazem również pierwsza niedziela czerwca.
Pamiętajmy, że cały miesiąc czerwiec poświęcony jest czci Najświętszego Serca
Pana Jezusa.
2.Trwa równocześnie oktawa Uroczystości Bożego Ciała. Zapraszam do wspólnej
modlitwy i wędrowania w wierze za Jezusem Eucharystycznym.
3.Trwa również Nowenna ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa przed Aktem
oddania Polski Sercu Pana Jezusa.
4.W czwartek - 10.06. - zakończenie Oktawy Uroczystości Bożego Ciała i w tym
dniu błogosławieństwo wianków i dzieci.
5. W piątek - 11.06 - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.
6.Taca mszalna z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Seminarium Duchowne
w Przemyślu. Módlmy się o powołania do Służby Bożej.
7. Dziękuje zaangażowanym parafianom za przygotowanie ołtarzy Bożego Ciała.
8. Proszę o pomoc w zatroskaniu się o Cmentarz; trawa koszenie trawy, i prośba
by nie wylewać randapu …tylko wykosić trawę również swoich grobów.
9. Spotkanie Akcji Katolickiej - we wtorek - 8.06. - po Mszy Świętej. Zapraszam
innych chętnych do modlitwy i formacji sumienia w ramach Akcji Katolickiej.
10. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
11. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 12.06. proszę rodziny; Szydło, Dudzik,
Baniak, Bek. Dziękuję rodzinom; Nawrocki, Matelowski - Bogacz, Matelowski Kozak za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
12.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - do odebrania dla 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. II.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 23 / 6. 06. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmie Was tym, czym
sam żyję...
10 Niedziela Zwykła
„Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie
skłócone, takie królestwo nie może się ostać.
I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki
dom nie będzie mógł się ostać”...
z Ewangelii według św. Marka (Mk 3, 20-35)
Łatwa wiara usypia czujność, skupia przede
wszystkim na zewnętrznych doznaniach.
A kiedy przyjdzie trud, prześladowanie może
okazać się zwykłą wydmuszką, która obróci
się w proch... A czego ja poszukuję w mojej
wierze, w mojej relacji z Bogiem ? To ważne
dziś pytanie. Postawmy je sobie. Czy może poszukuję tylko przyjemności i może
poczucia dobrze spełnionego obowiązku? Czy też rzeczywistej poszukuje więzi
z Nim, głębszej, gotowej na trud, nierozumienie, poczucie pustki, czy samotności?
Uczniowie Jezusa łatwo przyznają się do wiary, kiedy widzą i słyszą Jego słowa.
Jezus ostrzega, że nie zawsze tak będzie. I rzeczywiście, gdy przyszło na Jezusa
ból i cierpienie, uciekli od Niego... W życiu wiary jest podobnie. Są takie stany, dni,
gdy łatwo przychodzi nam się modlić, z radością uczestniczyć we Mszy Świętej,
odczuwać zadowolenie z bliskości Pana Boga, ale również są i takie dni i chwile,
gdy nic nie czujemy, z niechęcią klękamy do modlitwy i wydaje się nam, że Pan
Bóg nas opuścił... To właśnie trud wiary, wysiłek trwania we wspólnocie jest
najlepszym sprawdzianem dla wiary i dla jej oddziaływania. Pamiętajmy o tym...
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 … ?
Pan Bóg rzuca nam w codzienność swoje
koło ratunkowe, Pan Bóg daje nam swój
kompas na wędrówki naszego życia… to
Eucharystia. Ale przyjdzie również chwila
gdy zasiądziemy z Bogiem do tej innej uczty,
do Uczty zbawionych w niebie. I na pewno
przyjdzie... Tak, ale już i dziś też jesteśmy
błogosławieni, bo zostaliśmy wezwani na
Gody Baranka, na Ucztę Baranka.
Zgromadzeni wiernie na Eucharystii, na Mszy
Świętej z wielką nadzieją możemy również
oczekiwać nowych niebiosów i nowej ziemi, wyczekując tego, który był, który
jest i który przychodzi. I możemy wołać razem z Janem Apostołem: Maranatha:
Przyjdź, Panie Jezu - jak w Apokalipsie. To naprawdę jest Jego Ciało i Jego Krew.
Jezus uczy (J 6, 53-58): „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie
spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli
życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew
moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we
Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto
Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest
on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb,
będzie żył na wieki”. Już wtedy, podobnie jak w ciągu wieków, wielu zgorszyło się
tą prawdą. Chleb Ciałem? Wino Krwią? Dla wielu to absurd nie do pogodzenia ze
zdrowym rozsądkiem. A jednak Kościół w ciągu wieków nie przestaje wierzyć
słowom Jezusa. Ufa, że podczas Eucharystii dary przyniesione do ołtarza Bóg,
mocą swojego Ducha, zamienia w Ciało i Krew swojego Syna.
Czytam w Katechizmie: „W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte
prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz z duszą i Bóstwem Pana
naszego Jezusa Chrystusa, a więc cały Chrystus. Ta obecność nazywa się rzeczywistą
nie z racji wyłączności, jakby inne nie były rzeczywiste, ale przede wszystkim
dlatego, że jest substancjalna i przez nią uobecnia się cały Chrystus, Bóg i człowiek”.
Tak, moje oczy widzą chleb i wino. Uczeni teologowie ujęli to jeszcze mocniej:
to, co spożywam, ma tylko formę chleba i wina. W rzeczywistości to prawdziwe
Ciało i Krew mojego Pana. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą...

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Tajemnice fatimskie. Cz.4.
Tak, a jej tekst - 3 tajemnicy Fatimskiej - brzmi następująco:

„Po dwóch częściach, które już przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie
Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się,
wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą świat; ale gasły one w
zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w jego kierunku;
Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, Pokuta,
Pokuta!
I zobaczyliśmy, w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: (coś podobnego do tego,
jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim) Biskupa odzianego
w biel (mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty). Wielu innych biskupów,
kapłanów, zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie
znajdował się wielki Krzyż zbity z nieociosanych belek, jak gdyby z drzewa
korkowego pokrytego korą; Ojciec Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie
miasto w połowie zrujnowane i na poły drżący, chwiejnym krokiem, udręczony
bólem i cierpieniem, szedł, modląc się za dusze martwych ludzi, których ciała
napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, klęcząc u stóp wielkiego
Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy ugodzili go pociskami
z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po drugim inni
biskupi, kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i kobiet
różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy
trzymający w ręku konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią
skrapiali dusze zbliżające się do Boga”.

