Intencje mszalne w tygodniu 10.06 - 16.06.2019 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

7.30

za parafian

Poniedziałek

18.00

zm. + Helena Szydło - intencja od rodziny Szydło

Wtorek

18.00

zm. + Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

7.15

Intencja Mszy Świętej

zm. +Helena Szydło - intencja od Ireny Albrycht

Czwartek

18.00

zm. + Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

18.00

zm. +Helena Szydło - intencja od siostry

Sobota

18.00

zm. + Helena Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. +Janina i Daniel Badura

Niedziela

10.30

zm. + Helena Szydło - intencja od rodziny Gniady z Równego

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 9.06.2019 r.
1. Dziś Niedziela Zesłania Ducha Świętego. To dzień narodzin Kościoła, to dzień
zrozumienia jak ważnym darem jest wspólnota Kościoła i Bóg, Duch Święty.
2. Jutro w poniedziałek -10.06. - dzień Matki Bożej, Matki Kościoła - w tym dniu
dwie Msze Święte o godzinie 7.30 i o 18.00.
3. Za tydzień Niedziela Trójcy Świętej, w tym dniu kończy się czas spowiedzi
wielkanocnej. Przypominam, że jeśli ktoś nie dopełnił obowiązku spowiedzi,
naraża się na grzech względem Boga i Kościoła.
4. W czwartek - 13 czerwca - dzień Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana.
W tym dniu Modlitwa Różańcowa - pokosie Misji Parafialnych, omadlamy nasze
rekolekcje ewangelizacyjne w Wietrznie.
5. Akcja Katolicka ma w tym tygodniu swoje spotkanie we wtorek po Mszy
Świętej na plebani. Zapraszam na spotkanie modlitewne i formacyjne.
6. W tym tygodniu klasa VIII i trzecia Gimnazjum otrzyma sakrament dojrzałości
chrześcijańskiej - sakrament Bierzmowania - przez posługę J. E. Ks. Arcybiskupa
Józefa Michalika - w parafii Dukla Fara. Próba i spotkanie formacyjne dla niech
z ks. Łukaszem odbędzie się w Dukli - we wtorek o godzinie 15.30.
7. Dziękuje organizatorom, sponsorom i wszystkim zaangażowanym za dzień Piłki
nożnej dla naszych ministrantów i kandydatów.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę 18.05. proszę rodziny; Erdelli, Bossekota,
Dembiczak, Dembiczak. Dziękuję rodzinom; Mermon, Rymek, Kołacz, Kłap,
za ostatnie sprzątnie kościoła, za zgrabianie trawy wokół kościoła i na cmentarzu
i za kwiaty do kościoła.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 23 / 9. 06. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się ... z Liturgii Słowa.
Niedziela
Zesłania Ducha Świętego.
„To wam powiedziałem, przebywając wśród was.
A Paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem ...”
z Ewangelii według św. Jana (J 14, 15-16. 23b-26)
Duch Święty jest jak przyjazny ogień w sercu...
On rozpala i ogrzewa, On nadaje sercu charakter.
Ogień Ducha w sercu warto podtrzymywać...
Tak, warto ognia Ducha w sercu - sumieniu strzec. I pamiętajmy jeszcze ponadto,
że w każdej trudnej chwili nie jesteśmy nigdy sami…
Nie nasze strategie i plany w tym zmaganiu się liczą, ale to, ku czemu prowadzi
nas Bóg. Chciejmy miłować Jezusa, chciejmy też zachowywać Jego naukę - jest to
bowiem po prostu nasze podstawowe zadanie - Boży plan, zaufać Bożej łasce,
powierzyć się Parakletowi – Pocieszycielowi, Duchowi Prawdy, to najcenniejszy
dar. On, Jezus zwyciężył wszelki grzech, dobro zwycięży w świecie i w nas.
Zwyciężamy nie wtedy, gdy udaje się nam innych ujarzmić, zmuszając by udawali
wierzących w Jezusa, ale kiedy pociągając do Niego świadectwem swojego życia
ułatwiamy działanie w nich Duchowi Świętemu.
Oczekują w tym tygodniu - 12.06. - na dar Ducha Świętego; Kinga Piotrowska,
Hania Delimat, Natalia Urbanik, Kamil Dembiczak, Sebastian Sosiński, Julia Korab,
Ewelina Knap, Kacper Bogacz, Mikołaj Szczurek, Konrad Huta. Tajemnicą Boga
mogą zadziwić się w Kościele i w świecie ... jeśli zechcą.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Egzorcyzm. Czym jest modlitwa uwalniania.

Tocząc duchową walkę w świecie
o dobro, wartości, wiarę, i o Miłość
chrześcijanin musi pamiętać, że jego siła
pochodzi od Jezusa i od wstawiennictwa
i opieki Matki Kościoła.
Słowo * egzorcyzm *, bardzo znane
w Kościele wywodzi się z języka greckiego
i oznacza „wypędzanie złych duchów”.
Obrzęd ten zaliczany jest do tak zwanych
sakramentaliów, czyli *świętych znaków*
ustanowionych przez Kościół, które na
podobieństwo sakramentów, mają na celu
wyzwalanie człowieka spod mocy szatana i zła.
Już sam obrzęd chrztu świętego dzieci zawiera w sobie taką też modlitwę
z egzorcyzmem. Stosuje się ją w każdym, zwyczajnym, przypadku udzielania
tego sakramentu. Kapłan ma do wyboru dwie modlitwy. Jedna z nich brzmi:
„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, aby oddalił
od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności
przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości; pokornie Cię błagamy,
abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego, uczynił je swoją świątynią
i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.
Podczas celebracji sakramentu chrztu świętego w Kościele odmawiana jest też
modlitwa wyraźnie ukazująca rzeczywistość zmagania ze złym duchem.
Dzięki niej - przez tajemnicę sakramentu chrztu świętego - włącza się dziecko
w zwycięstwo, które dokonało się mocą śmierci i zmartwychwstania Jezusa.
W obrzędach chrztu dzieci zanoszona jest też modlitwa egzorcyzmu nad dziećmi,
które „będą narażone na pokusy tego świata i będą musiały walczyć przeciwko
zasadzkom szatana” oraz prośba, aby łaska Chrystusa ustrzegła je „nieustannie
w drodze życia” (nr 8).
Nam - niestety pod wpływem filmów, mediów, internetu - egzorcyzm najczęściej
kojarzy się … z jakimś obłędem w oczach, powykrzywianym ciałem, drgawkami,
potężnym księdzem, wylewającym na opętanego wiadra wody święconej (itp.)
U jednych egzorcyzm wzbudza ciekawość, u innych lęk przed siłami zła. Jeszcze
inni słuchają opowieści z niedowierzaniem, a nawet z ironią, zarzucając również
Kościołowi tkwienie w mrokach średniowiecza, bo współczesny i nowoczesny
człowiek przecież nie będzie wierzył w takie brednie, a życiowe dołki zostawi
psychologom i terapeutom.(!)
Kościół jednak wie, że same deklaracje psychologów nie wystarczą. Potrzeba
mocy z wysoka, łaski i wstawiennictwa, modlitwy a nawet egzorcyzmu.
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.

Nastolatki w sieci – najnowszy raport. (cdn).

Zdecydowana większość młodych ludzi natknęła się już - niestety - na przeróżne
przejawy przemocy internetowej, kierowanej przeciwko znajomej lub znajomemu
przez bardzo mocne oddziaływanie mediów, Internetu i komórek. Jedynie 23,5 %
badanych zadeklarowało, że nigdy nie było świadkami takich zdarzeń.
Wyniki badania pokazują, że młodzi ludzie dość przewrotnie rozumieją ochronę
prywatności w sieci albo nawet nie rozumieją skali tego oddziaływania i zjawiska.
Kluczem jest nie to, aby Internetu, komputera, smartfonów zakazywać, ale to,
żeby nauczyć dziecko mądrze z nich korzystać. Decydujące są zawsze pierwsze
doświadczenia i częstotliwość, z jaką telefon jest używany. Co zrobić, żeby dziecko
od dzieciństwa nie popadło w uzależnienie od technicznych gadżetów ?
W mądry sposób należy kontrolować do niego dostęp. Takich zasad mądrego
korzystania można w każdym domu stworzyć kilka, muszą być one jednak też
konsekwentnie przestrzegane i przez dzieci, i przez dorosłych. Tak, gdyż tylko
wtedy będziemy w argumentowaniu rzeczywiście wiarygodni. Ale, co ważne,
jeżeli dziecku coś odbieramy, dajmy coś lepszego, innego, w zamian.
Jeżeli dniem bez telefonu będzie niedziela, załóżmy, że każdej niedzieli wspólnie
razem idziemy do Kościoła, oglądamy film, idziemy na spacer albo na lody.
Te wspólne decyzje i ubogacają duchowo, uczą, wskazują na wartości przynoszą
owoce silnej wiary w cud i w życie wieczne.
(cdn.)

