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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
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. niedziela zwykła. Dziś niedziela liczenia wiernych na Mszach Świętych.
Jutro rocznica wyboru na Stolicę Piotrowa naszego rodaka Papieża Polaka.
.Trwa miesiąc październik. Modlitwę Różańcową w tym tygodniu poprowadzą;
w poniedziałek - druga cześć rejonu dolnej drogi od Domu Ludowego w góre do
końca drogi, we wtorek - rodziny z Woli, w środę - rejon koło Szkoły, w czwartek
klasa I, w piątek klasa II - w sobotę wierni na kościele, a w najbliższą niedzielę
Róże Różańcowe. Zachęcam do Modlitwy Różańcowej i do konkursu z Księgi
Wyjścia na temat postaci Mojżesza którą odkrywamy i poszukujemy również
w naszym współczesnym świecie.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Parafianie ofiarowali na fundację Stypendystów Dzieło Nowego Tysiąclecia , - to suma ofiar z Dnia Papieskiego złożona do puszek pod Kościołem.
. Nasi lektorzy udadzą się w najbliższych dniach na kurs modlitwy do Wyższego
Seminarium Duchownego w Przemyślu. Pamiętajmy o nich w modlitwie.
. Za niedługo miesiąc listopad, zatroszczymy się o wygląd cmentarza i o jego
uporządkowanie, również o groby zaniedbane i pozostawione na uboczu.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Czaja, Dubis; bardzo
dziękuję rodzinom; Kolanko, Śliwiński - Kreżałek; za kwiaty i za ostatnie sprzątnie
naszego kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest pod chórem kolejny numer Gazetki pt. „Królowa Aniołów”.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii.
. Odeszła w piątek wieczorem z naszej wspólnoty parafialnej do Domu Ojca
w niebie śp. + Anna Pachana. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie.

Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela
zwykła
„Jezus w przypowieściach
mówił do arcykapłanów
i starszych ludu:
„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu
synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli
przyjść”... z Ewangelii według św. Mateusza Mt , — 4
Bóg otworzył szeroko swoje Ojcowskie ramiona i objął nimi cały świat, każdego
człowieka, każdy naród, i cały Kościół. To Jego przygarniecie dokonało się dla nas
w „Szarej Godzinie Golgoty” w Jezusie Chrystusie Ukrzyżowanym. Dziś dokonuje
się ono również w Kościele przez udzielanie się Ducha Świętego. Potrzeba tak
mało, albo tylko jednego, aby to odkryć i zrozumieć... Potrzeba, by Słowo Boże
stało się rzeczywistością naszego życia. Tak, gdyż Słowo Boga jest tym, czego
potrzebujemy. To słowo jest tym, co nam wystarcza. Gdzie byśmy nie byli, daleko
czy blisko, w jakiejś matni, a może w biegu, w pośpiechu, na szybko, ono ma moc
przemiany życia i uwalniania od zła. Nie wolno nam stracić Jego słowa. Tak, nie
przegapmy tego daru. Potrzeba tak mało, albo tylko jednego, jak uczy Jezus,
wskazując, że do głoszenia Ewangelii i przyjęcia Jej do serca potrzebna jest wiara,
cierpliwość i łagodność. Czyjeś nawrócenie może być długim i skomplikowanym
procesem. Ponaglenia, krytyka, narzekanie najczęściej tylko zniechęcają i czynią
ludzi jeszcze bardziej zamkniętymi na orędzie Dobrej Nowiny. A Bóg oczekuje na
nas i zaprasza nas na swoją ucztę. Skorzystajmy. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Dialog o niebie.
Przedstawiam cudowny dialog miedzy matką i córką na temat nieba.
Odpowiedzi matki i ich prostota zadziwia. Zanurzmy się sercem w ten dialog.
– Czy w Niebie nawet drapieżniki będą łagodne?
– Tak, jeśli to właśnie najbardziej Cię uszczęśliwi.
– Czyli w Niebie nawet wąż boa dusiciel będzie mnie lubił?
– Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej.
– A czy ten wąż poświęci się i będę mogła się na nim bujać jak na huśtawce?
– Z pewnością będzie zachwycony.
– A czy w Niebie lew będzie mnie mógł wozić na swoim grzbiecie?
– Tak, jeśli dzięki temu będziesz bardzo szczęśliwa.
– A czy w Niebie będą moje przyjaciółki?
– Znajdą się tam wszyscy, którzy Cię kochają.
– A czy w Niebie nikt z nikim nie będzie się kłócił?
– Wszyscy będą dla Ciebie bardzo dobrzy. – Mamusiu? – Słucham?
– To dlaczego tak wielu ludzi boi się umierać?
– Może się nie boją, tylko smucą, że kończy się świat, który kochali.
– Przecież za chwilę zacznie się ten, który pokochają jeszcze bardziej.
– Ale oni jeszcze o tym nie wiedzą.
– Czy Pan Bóg nie mógłby przekonać wszystkich ludzi naraz, że Niebo istnieje
naprawdę i że jest cudowne?
– Myślę, że próbuje, ale my nie jesteśmy w stanie na razie tego ogromnego
szczęścia przyjąć ani go sobie wyobrazić.
– Nie rozumiem...
– Gdy byłaś w moim brzuszku, to słyszałaś, że coś do Ciebie mówię. Gdybym
wtedy opowiadała Ci o skakaniu przez fale, lodach kokosowych, parkach
linowych i trampolinach, to mogłabyś sobie to dokładnie wyobrazić?
– Masz rację. Nie dałabym rady.
– Pan Bóg cieszy się, że przygotował dla nas taki wspaniały prezent, ale my
będziemy w stanie go docenić dopiero, gdy go rozpakujemy.
– Czyli po śmierci?
Tak, dopiero wtedy, moja mądra córeczko.
Dialog - przez porównanie - zastosujmy i my sami do swojego życia. Może tak się
dokona pośród nas odkrycie potęgi modlitwy, wiary i miłości.

Różaniec modlitwą Kontemplacyjną.

Wnikając głębiej w strukturę Różańca można zauważyć iż Różaniec składa się
z ciała i duszy. Ciałem są małe paciorki, misternie przesuwane w naszych dłoniach
i modlitwa wargami, duszą jest wymiar duchowy modlitwy, kontemplacja - czyli
zapatrzenie się z Maryją w oblicze Jezusa. Na Różańcu rozważamy Chrystusa.
Patrzymy na Niego z miłością, bo On na nas pierwszy w ten sposób spojrzał.
Właśnie gdy jest coraz ciemniej i otaczająca nas atmosfera nie sprzyja dzisiaj
wierze, papież Jan Paweł II zaproponował zanurzenie się w Tajemnice światła.
Są one wielką pomocą w drodze do kontemplacji Oblicza Jezusa. Różaniec jest
modlitwą czuwającego i kochającego serca. Cała modlitwa różańcowa jest
ukierunkowana na Chrystusa, to On jest w centrum, to Jego oblicze Maryja
kontemplowała przez całe życie. Maryja chłonęła Jego słowo i zachowywała
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu Por. Łk , . Maryja cały czas
towarzyszy swemu Synowi, w każdej chwili Jego życia a to trwanie jest jakby
Różańcem który Ona odmawia, Ona przypomina nam nieustannie tajemnice
swego Syna i pragnie abyśmy je kontemplowali. Odmawiając różaniec oddychamy
Jezusem i w ten sposób przechodzimy od tajemnic do TAJEMNICY Chrystusa.
Kontemplując Jego wcielenie przechodzimy do tajemnicy jaką jest człowiek. Cały
Różaniec kończy się natomiast uwielbieniem Trójcy Świętej Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu. . Wchodźmy w październiku w głębokości wiary i modlitwy
i trwajmy na kontemplacji Oblicza Jezusa wraz z Maryją, bo Ona idzie z nami.
Splećmy nasze dłonie Różańcem i z nim autentycznie żyjmy. cdn.

