Intencje mszalne w tygodniu 9.08 - 15.08.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Tadeusz Szopa - od Stanisławy i Henryka Czapka

Wtorek

18.00

+Tadeusz Sztern - 11 rocznica śmierci

Środa

18.00

+Tadeusz Szopa - od rodziny Bek z dziećmi

Czwartek

18.00

w pewnej intencji

Piątek

18.00

+Tadeusz Szopa - od klubu Grodzisko

Sobota

18.00

+Aniela i Zdzisław Belczyk

Niedziela

8.00

+Tadeusz Szopa - od Urzędu Gminy Dukla

Niedziela

10.30

+Bronisław, Bronisława, Janina Smaga

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 8.08.2021 r.
1. Dziś 19 niedziela zwykła. Przypominam wszystkim parafianom, a zwłaszcza
dzieciom i młodzieży - by na wakacjach - nie zagubić modlitwy i niedzielnej Mszy
Świętej, naszego życia duchowego.
2. Zapraszam parafian na modlitwę apelową - wieczorem - o godzinie 20.45.
3. Przypominam również o wyłożonej na Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa
„Złotej księdze” modlitwy wstawienniczej ofiarowanej przez wpis za osoby
uzależnione i to nie tylko od alkoholu.
4. We wtorek spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. Zapraszam jeszcze innych
chętnych parafian do formacji w ramach Akcji Katolickiej.
5. W tygodniu liturgiczne wspomnienie; św. Teresy Benedykty - Edyty Stein,
św. Wawrzyńca, św. Klary, św. Maksymiliana Marii Kolbego.
6. Za tydzień w niedzielę - 15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, i 1o1 - rocznica „cudu nad Wisłą”, pamiętajmy w modlitwie o naszej
Ojczyźnie. W tym dniu również błogosławieństwo ziół i kwiatów.
5. 13 sierpnia - tradycyjnie - jako owoc naszych Misji parafialnych - w piątek modlitwa różańcowa - za nasza parafię.
6. Za tydzień - 15 sierpnia - na sumie - Dożynki parafialne. Zapraszają P. Sołtys
i Koło Gospodyń Wiejskich naszej parafii.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 14.08. proszę rodziny; Szeliga, Wilk,
Zajchowski, Ochała. Dziękuję rodzinom; Dubis, Janeski, Jaracz za ostatnie
sprzątnie kościoła i za kwiaty do naszej świątyni. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - do odebrania dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest również - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 32 / 8. 08. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym sam żyję...
19 Niedziela zwykła.
„Niech zniknie spośród was wszelka
gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość,
znieważanie - wraz z wszelką złością.
Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy
i miłosierni. Przebaczajcie sobie
nawzajem, tak jak i Bóg nam przebaczył
w Chrystusie ”...
z Listu Świetego Pawła Apostoła
do Efezjan (Ef 4,30-5,2 )
Skoro mamy stawać się dziś Bożymi
współpracownikami, to jakie są nasze
zadania ? Co możemy dziś zrobić, aby
owocnie współdziałać z Jezusem?
Niech z pomocą przyjdą nam słowa modlitwy z XIV wieku: „Chrystus nie ma rąk,
ma tylko nasze ręce, aby dzisiaj pracować. Nie ma nóg, ma tylko nasze nogi, aby
prowadzić ludzi swoją drogą. Chrystus nie ma ust, ma tylko nasze usta, aby mówić
o sobie ludziom. Nie ma pomocy, ma tylko naszą pomoc, aby przyciągać ludzi do
siebie. Jesteśmy jedyną Biblią, jaką ludzie jeszcze czytają. Jesteśmy ostatnim
orędziem Boga spisanym w czynach i słowach”...
W ciągu każdego dnia warto odnawiać w swoim sercu pragnienie Boga żywego,
który staje się chlebem na ołtarzach świata, przemawia do naszych serc w swoim
Słowie, oraz pozwala się dotykać w drugim człowieku. Dzięki Jego obecności
możemy stawać się sprawiedliwi i zwiastować światu orędzie Dobrej Nowiny, już
teraz, już dzisiaj, wszak Ewangelia jest darem na dziś dla każdego z nas.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

Rozważanie P. Urszuli Szpiech,
naszej parafianki: Zachęcam bardzo do
zapoznania się z nim;
„Dokumentalna i literacka wartość
więziennych wspomnień Kardynała
Stefana Wyszyńskiego”...

Rozdział I; PRZYBLIŻENIE BIOGRAFII AUTORA
WSPOMNIEŃ.
Biografia Stefana Wyszyńskiego, urodzonego na
początku minionego stulecia to nie tylko długie
pasmo indywidualnego, człowieczego życia, ale
również ważny rozdział z dziejów naszego kraju
i Kościoła. Cytując słowa Z. Szuby, można
powiedzieć: „Ileż w tych latach zaszło wydarzeń
na naszych ziemiach! Toż to przecież i czasy zaborów i I wojna światowa,
odzyskanie i obrona niepodległej Polski, okres dwudziestolecia
międzywojennego, II wojna światowa i okupacja i wreszcie okres - najdłuższy Polski powojennej”. S. Wyszyński urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli nad
Bugiem. Jego rodzice byli ludźmi głęboko wierzącymi, swoje dzieci wychowywali
w duchu chrześcijańskim, ucząc je od najmłodszych lat szacunku do drugiego
człowieka i miłości do ziemi ojczystej. Przyszły Prymas najpierw uczęszczał do
szkoły w Zuzeli, a potem w Andrzejewie, gdzie przeprowadziła się jego rodzina.
Ze względu na niezdrową atmosferę panującą między nauczycielami –
rusyfikatorami a ambitniejszymi uczniami, ojciec Stefana zatrudnił dla niego
korepetytora. W tym czasie rodzinę Wyszyńskich dotknęła tragedia - zmarła
matka. Dla dziewięcioletniego chłopca śmierć najbliższej osoby była wielkim
nieszczęściem. W latach 1912 – 1915 Stefan uczęszczał do znanego,
warszawskiego gimnazjum. Po wybuchu I wojny
światowej
kontynuował naukę w Łomży, skąd - pod wpływem powołania przeniósł się do Liceum im. Piusa X przy Wyższym Seminarium Duchownym we
Włocławku. W 1924 roku ukończył studia filozoficzno – teologiczne. Upragnione
święcenia kapłańskie otrzymał z pewnym opóźnieniem ze względu na
konieczność szpitalnego leczenia choroby płuc. 5 sierpnia 1924 r. odprawił
w Częstochowie przed cudownym wizerunkiem Jasnogórskiej Pani swą
prymicyjną mszę św., a od października podjął odpowiedzialną pracę, świadczącą
o dużym zaufaniu władz duchownych do młodego księdza. Był równocześnie
wikarym przy katedrze włocławskiej, prefektem na kursach wieczornych dla
dorosłych oraz redaktorem dziennika diecezjalnego „Słowo Kujawskie”.
Po upływie niezwykle pracowitego roku, na polecenie biskupa, rozpoczął dalszą
naukę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1929 r. doktoryzował się
z prawa kanonicznego. Podczas studiów pracował jako wicedyrektor Konwiktu
Księży Studentów oraz prowadził działalność duszpasterską w stowarzyszeniach

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy są grzechy nie do przebaczenia ?
Cz. 7.

Zabiorę się i pójdę do mego Ojca, to decyzja, która zobowiązuje do powrotu...
Ta decyzja Syna jest niezwykłym znakiem. Jako ostatniemu ze sług, ale w domu
Ojca będzie lepiej, niż teraz tutaj miedzy świniami. Syn dojrzewa i rozumie czym
jest skarb Domu. Droga powrotu nie była wcale łatwa. Ktoś kiedyś powiedział, że
każdy powrót jest krótszy i szybciej mija. Ale e jego przypadku było zupełnie
odwrotnie. Wtedy, przed laty, wyrwał się jak na skrzydłach... Teraz wlókł się noga
za nogą. Dlaczego ?, bo, jakim prawem ? Pewnie w domu poszczują go psami.
Nikt go nie pozna, minęły lata... Nikt się go już nie spodziewa, wszak dlaczego?
Czas ma jednak swoje prawa, dystans się kurczył, a dom zbliżał się nieubłaganie.
A gdy był jeszcze daleko - pisze św. Łukasz - gdy myśli, krążące po jego głowie
były coraz czarniejsze, coraz bardziej przerażające … ujrzał go Jego Ojciec.
Skąd się wziął na drodze w tej właśnie chwili... Czyżby wychodził w tym kierunku
codziennie? Dlaczego tak biegnie na jego widok ? Chce go zatrzymać, aby nawet
nie mógł przekroczyć progu domu? Co krzyczy do pracujących na polu? Czemu na
niego patrzą? Czemu idą za Ojcem? Będą go odganiać? Nic. Trudno. Muszę Mu
jednak powiedzieć całą prawdę : Zgrzeszyłem … dziś jakże wielu nie chce
powiedzieć tak jak on w Ewangelii ; Zgrzeszyłem ...
(cdn.)

