Intencje mszalne w tygodniu 8.06 - 14.06.2020 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Michał Biały - od rodziny Szpiech

Wtorek

18.00

o nawrócenie grzeszników

Środa

18.00

zm. +Michał Biały - od kolegów syna, z Krosna

Czwartek

8.00

za parafian

Czwartek

11.00

za klasę 4 - rocznica Pierwszej Komunii Świętej

Czwartek

18.00

w intencji pewnej rodziny - o potrzebne łaski

Piątek

18.00

zm. +Michał Biały - od rodziny Zajchowskich

Sobota

18.00

o kanonizacje Edmunda Bojanowskiego

Niedziela

8.00

zm. +Janusz i Małgorzata Szczepanik

Niedziela

10.30

zm. + Michał Biały - od rodziny Solińskich z Krosna

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 7. 06. 2020 r.
1. Niedziela Trójcy Świętej. Dziś w parafii Pierwsza Komunia Święta. Natomiast
druga odsłona tej uroczystości z podsumowaniem dla całej klasy - 15 sierpnia.
Biały tydzień - dla klasy trzeciej - codziennie do 13 czerwca br o godzinie 18.00.
2. Dziś również zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii.
3. W czwartek - 11.06. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże
Ciało - procesja na terenie przy Kościele ze względu na czas epidemii.
Msze Święte w tym dniu o godzinie 8.00, 11.00 i 18.00. Procesje w tym dniu po
Mszach Świętych o godzinie 11.00 i 18.00 do czterech ołtarzy na placu. Proszę
rejony naszej parafii o przygotowanie 4 ołtarzy.
4. Rocznica Pierwszej Komunii Świętej - dla klasy czwartej w dniu Bożego Ciała
o godzinie 11.00. Spotkanie dla dzieci klasy czwartej w środę o godzinie 16.00.
5. Bardzo proszę dzieci - z klas Szkoły Podstawowej - na spotkanie w salce
parafialnej i w kościele przed zakończeniem Roku Szkolnego i katechetycznego
w celu wystawiania ocen z religii.
6. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 13.06. proszę rodziny; Szeliga i Wilk.
Dziękuję rodzinom; Janeski, Jaracz za ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże
kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Zbiorka dla ministrantów i lektorów w środę o 16.45.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 23 / 7. 06. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela Trójcy
Przenajświętszej
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa

Jezus powiedział do Nikodema:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna
swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy,
nie zginął, ale miał życie wieczne”.
z Ewangelii według św. Jana (J 3, 16-18)
Z nauczania Jana Pawła II; O Matko Kościoła! Spraw, ażeby Kościół ten cieszył się
wolnością i pokojem w spełnianiu swej zbawczej misji! Niech się stanie w tym celu
dojrzały nową dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności. Pomóż nam przemóc
opory, trudności i słabości! Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność
chrześcijańskiego powołania (Jasna Góra, 4 czerwca 1979).
Jesteśmy wezwani przez Zmartwychwstałego – „Słońce nie znające zachodu”,
abyśmy stawali się Jego odbiciem w świecie, dlatego tak ważny jest nasz wybór
kierunku drogi życia - z ciemności do światła. Takim światłem jest wiara – która
według Romano Guardiniego – jest takim światłem, które zapala się od drugiego
światła, a więc od wiary innych. Człowiek ma coś takiego w sobie, że łatwo daje
się zwodzić i ciemność nazywa światłem, a zło nazywa dobrem. Ważne więc, by
dobrze to światło wiary rozpoznać w swoim życiu. Pomocą w tym procesie jest
sięgnięcie do Słowa Bożego, które pomaga w rozeznaniu, czy właściwej ocenie
sytuacji i podjęciu konkretnych kroków działania. Dziś w parafii dar Eucharystii po
raz pierwszy w życiu przyjmą; Patrycja Uliasz, Tobiasz Czech, Hubert Nykiel,
Hubert Szczepanik i Dominik Kolanko. Módlmy się za nich i za ich rodziny.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

O kłamstwie słów parę ...

Kłamstwo istnieje - jak pamiętamy może
z nauki religii - z katechezy - od chwili grzechu
pierworodnego. Pierwsze kłamstwo zasiał
w cały rodzaj ludzki sam szatan. My też dziś
doświadczamy kłamstwa, wielu ludzi dziś
kłamie, niektórzy nawet już tego, że kłamią
nie zauważają. Dlaczego tak się dzieje ?
Wchodzimy żyjąc w tym świecie w taki czy inny
układ z kłamstwem. Stykamy się z kłamstwem
na gruncie związku małżeńskiego, w rodzinie,
w szkole, w polityce, w mediach a nawet
i w sądowych murach. Nie oznacza to, że zasługujemy - tak od razu - na miano
nałogowych kłamców, czy „skończonych kombinatorów”. Jednak obowiązujący
nas w życiu z wiary, w życiu chrześcijańskim Katechizm Kościoła katolickiego
podsumowuje tę kwestię następująco: „Kłamstwo jest najbardziej bezpośrednim
wykroczeniem przeciw prawdzie. Kłamać oznacza mówić lub działać przeciw
prawdzie, by wprowadzić w błąd tego, kto ma prawo ją znać. Raniąc związek
człowieka z prawdą i bliźnim, kłamstwo narusza podstawowy związek człowieka
i jego słowa z Panem” (KKK 2483). Może odważylibyśmy się powiedzieć sobie parę
słów prawdy o kłamstwie?
O ile kłamstwo jest wpisane w ludzkie życie od sceny w raju, o tyle niektórzy
kłamią jednak trochę więcej niż inni... komu można zatem wierzyć, gdy nastała
tak era nieufności spowodowana naszymi czasami; „Nigdy nie kłamano tyle, ile
w naszych czasach, ani nie robiono tego tak bezwstydnie, regularnie i nagminnie”.
Wystarczy wziąć pod uwagę fałszywe informacje krążące po różnych portalach
społecznościowych. Ich głównym celem jest bowiem szerzenie plotek i rzucanie
bezpodstawnych oskarżeń. W marcu 2018 r. naukowcy z Cambridge opublikowali
badania, z których wynika, że „fake newsy” rozchodzą się po sieci szybciej niż te
potwierdzone wiadomości, ponieważ plotka ma stałe grono odbiorców.
Nie każda prawda nadaje się do powiedzenia, trzeba starać się mówić prawdę
z miłością, jednak nie obojętnie jak i niekoniecznie wszystkim. Niezbędna okazuje
się w tym przypadku cnota roztropności: prawda pozbawiona towarzystwa swej
siostry – miłości jest często nie do zniesienia. Tak, Prawda bez Miłości rani.
Uderzający paradoks naszych czasów jednak tkwi w tym, że kłamstwo stało się
„normą”. Współcześni ludzie wyczuwają, może nie do końca wyraźnie, że nie
możemy być razem szczęśliwi, jeżeli każdy kłamie, bo wówczas oddalamy się od
siebie. Nasze szczęście w relacjach z otoczeniem zależy od uczciwości i miłości...
niezależnie od tego, czy chodzi o sakrament małżeństwa, pracodawcę, poborcę
podatkowego, opiekunkę do dziecka, przyjaciela od serca, kolegów z pracy,
kasjerkę, listonosza, księdza, hydraulika czy elektryka. I warto pamiętać jeszcze
że kłamstwo, które najmocniej nas rani pochodzi zawsze od kogoś bliskiego:
męża, żony, dziecka, sąsiada, krewnego… (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
31.12.1987 - kończy się rok, w minionym roku rozdano 14.500 Komunii Świętych,
ochrzczono 21 dzieci, ślubów - 6, zmarłych - 11 osób, gdy pisze te słowa, coraz
mocniej wieje wiatr, chyba halny, a w Domu Ludowym zabawa sylwestrowa.
Tylko piszący samotny jak palec, wybiera się do spania, Bogu niech będą dzięki
za ten kończący się rok i za wszystkie łaski.
1.01.1988 - na rannej Mszy Świętej po zabawie sylwestrowej bardzo mało ludzi,
i na sumie również mało, pogoda w styczniu jakby wiosenna, ale silny wiatr wieje
nadal i wysusza błoto, chłopcy na boisku szkolnym grają w piłkę, aż dziw bierze,
w styczniu …
7.01.1988 - po przerwie świątecznej wznowiłem dziś katechizacje dzieci, pogoda
nadal wiosenna, zakwitła leszczyna, ukazują się bazie, pęcznieją pęki drzew,
w Bieszczadach obudziły się niedźwiedzie, co to wszystko znaczy ?
9.01.1988 - dziś o 9.00 wyświetlałem film wideo; Biblia. Była spora gromadka
dzieci, potem wyruszyłem na wizytę duszpasterską i znów deszcz sprawił, że
pojawiło się błoto, Na salce po powrocie śpiew; są obecni Grzegorz Rymek, Aneta
Czaja, Jolanta Białogłowicz i gromadka dziewczynek. Śpiewają pieśni, może na tej
bazie rozpocznie działalność grupa modlitewna. Ciekawie kto się zgłosi.
12.03.1988 - połowa marca za oknem śnieżyca, zawieje, i zamiecie. Zima nadrabia
zaległości. W parafialnej pracy bez zmian. W parafii znów pomaga ks. Tadeusz
Jakubiński. A ja na rekolekcjach wielkopostnych.
10.04 1988 - Wielkanoc w śniegu, i to bardzo dużym, ale Święta się udały,
frekwencja była duża i sporo osób do spowiedzi i do Komunii Świętej… czasem
tylko jeszcze zastanawiam się na modlitwie jak dotrzeć do tych co są daleko...
(cdn.)

