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Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

zm.+ Henryka, Eugeniusz Wójcik, Zdzisława Krężałek

Wtorek

.

zm. + Irena Jakubik - intencja od córki Renaty z mężem

Środa

.

zm. + Zofia i Jan Kucharscy, Magdalena i Wawrzyniec Kocur

Czwartek

.

zm. + Jan i Maria Piróg

Piątek

.

zm. + Stanisława, Henryk, Antoni

Sobota

.

Niedziela

.

zm. + Krzysztof, Marian Dziadowicz i Katarzyna Zborowska

Niedziela

.

zm. + Władysław Matelowski

Niedziela

.
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Ogłoszenia duszpasterskie - .
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
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. Dziś niedziela zwykła. Na swoich wakacjach i na urlopach nie zapomnijmy
o niedzielnej Mszy Świętej, o codziennej modlitwie, dobrych uczynkach; łączmy
umiejętnie wypoczynek i urlopy wakacyjne z praktykami życia chrześcijańskiego.
. W najbliższą niedziele - . - poświecenie pojazdów mechanicznych z racji
św. Krzysztofa i błogosławieństwo kierowców. Ofiary składane z tej okazji
wspierają prace misjonarzy - to znana akcja - jeden grosz za jeden kilometr.
. W sobotę wspomnienie św. Marii Magdaleny - odpust w parafii Dukli Fara.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy w czasie tego
czasu o darach duchowych i o rodzinnej atmosferze tej małej peregrynacji.
Obraz Jezusa Miłosiernego idzie dalej drogą wiary już w kierunku Kopalni.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie .
. Z racji III Niedzieli miesiąca lipca Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na
Kościół. Otrzymaliśmy dotacje na nowe nagłośnienie Kościoła. Będziemy powoli
wymieniać stare nagłośnienie na nowe - projektu i naszych możliwości.
. P. Stanisławowi bardzo dziękuje za wykoszenie trawy wokół kościoła, plebani
i na cmentarzu parafialnym.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę - . .- proszę rodziny; Szczurek, Lampart,
Kamiński ; bardzo dziękuję rodzinom Nowak, Pytlak - Sołtysik, Szczurek - Szydło
za ostanie kościoła i za kwiaty do kościoła.
. W tym roku odpust maryjny jak pogoda pozwoli będzie przy ołtarzu polowym.
Do niego udamy się z procesją z Kopia Obrazu Matki Bożej Królowej Aniołów.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki
Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
. Sakrament małżeństwa zawarli; Tomasz Skorupski Sabina Marosz.

Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela zwykła.
„Oto siewca wyszedł siać.
A gdy siał, niektóre ziarna padły na
drogę, nadleciały ptaki i wydziobały
je. Inne padły na miejsca skaliste,
gdzie niewiele miały ziemi; i wnet
powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały
i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny,
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha”.
z Ewangelii według św. Mateusza Mt , – )
Nie raz i nie dwa ale i więcej razy natrafimy w naszym życiu na krzyk i na agresję.
Najprościej jest - tak by się nam wydawało - odpowiedzieć tym samym czyli też
krzykiem i agresją. Ewentualnie wycofać się, bo skoro nie chcą. Jezus nie pozwala
się odepchnąć... Nie podejmuje walki na takich zasadach, ale i nie odchodzi. Jezus
jest. I to też wystarcza, aby otworzyć Jemu drzwi serca. Mamy wytyczony szlak.
Nam pozostało tylko naśladować Jego drogę, Jego Miłość i siew … na wakacjach
tym bardziej, aby nie ulec iluzji medialnej i reklamie, czy nieustannym kabaretom,
które całkowicie zniekształcają rzeczywistość naszego świata oraz wprowadzają
zamęt i chaos, a w sercu straszliwą pustkę i zdołowanie. A siewca sieje dobre
ziarno i to ziarno sieje bardzo obficie... Sieje i nam wytycza szlak... Warto za Nim
iść ,warto się z Nim zaprzyjaźnić, warto naśladować. Warto, warto, warto...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Nic, absolutnie nic, nie jest w stanie nas odłączyć od
Miłości Chrystusa"
"A Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz,
jak się rozmawia z Przyjacielem Wj , a .
...
W doświadczeniu i w dobrym przełożeniu treści
teologicznych na prosty język wiary i świadectwa dla
Miłości Bożej, ważnym jest tzw. dobry uczynek czyli
bezinteresowny czyn miłości wykonany z Miłością.
Miłość Boża jest względem nas pierwsza, jako dar
i tajemnica wychodzi nam na spotkanie z potrzebą
miłości ludzkiej. Ważną lekcją w cudownym procesie
odkrywania podstawowego źródła miłości Bożej jest cicha adoracyjna modlitwa,
życzliwa wierność, zrozumienie. Symbolem biblijnym i równocześnie ludzkim tej
wolnej, cichej wierności dla Miłości w tradycji Kościoła był, jest ale i pozostanie
Namiot Spotkania. Słowo „Namiot spotkania” ściśle nawiązuje w swojej genezie
i źródle, w treści do Pięcioksięgu czyli do Księgi Wyjścia Por. Wj. , a .
Namiot Spotkania to również miejsce modlitwy, to czas modlitwy, to relacja
oczyszczającej, wiernej, codziennej modlitwy, polegająca na osobistej rozmowie
z Bogiem, przez zasłuchanie się w Głos Boga, w Jego łaskę, przez rozważanie
Pisma Świętego, przez ciszę, przez dzielenie się życiem w oparciu o autorytety
i pośredników otwartych na cud działania Miłości Bożej i na dar życzliwości.
Nazwa tego znaku modlitwy i pojęcia wywodzi się ze Starego Testamentu. Pismo
Święte - Biblia - jest źródłem odkrywania Historii Zbawienia, i nawiązuje w swojej
treści do podstawowego znaku wiary czyli do exodusu - wyjścia Izraela - z niewoli
egipskiej. Źródłem powstania *Namiotu Spotkania* jako miejsca przeobrażenia
natury ludzkiej, serca, jest czas czterdziestoletniej wędrówki narodu Izraela przez
pustynię i modlitwa Mojżesza do Boga w Namiocie. Czas pustyni to symbol nie
tylko dojrzewania i walki ale równocześnie znak oczyszczenia samego narodu
wybranego. Czas
lat pustyni w Biblii jest głębokim symbolem ukształtowania
tożsamości narodu, otwartości na łaskę Boga, dyspozycyjności i przyjęcia, oraz
zastosowania w codziennym misterium życia Słowa Bożego. Według Biblii,
Namiot Spotkania to miejsce szczególne, miejsce gdzie Mojżesz spotykał się
z Bogiem Por. Wj , . Mojżesz ukazywał swoje spotkanie z Bogiem dla narodu
nie tylko jako duchowy autorytet, ale i zarazem jako polityczny przywódca
Narodu Izraelskiego, dzisiejszy lider, przewodnik, Opiekun. cdn.

Zaproszenie do kontemplacji.

Ramiona Boga Ojca są zawsze otwarte nie tylko wtedy, kiedy wszystko w naszym
życiu jest w porządku i kiedy możemy się pochwalić kolejnym odniesionym małym
czy wielkim zwycięstwem, ale są otwarte również wtedy, gdy cały świat wali się
nam na głowę, a ból i cierpienie niemal wgniatają nas w ziemię por. Łk , .
W swojej pracy spotykam sam wiele razy różne dzieci: spokojne i takie, za którymi
trudno nadążyć; ciche i gadające bez chwili przerwy dosłownie o wszystkim;
uśmiechnięte od ucha do ucha i dzieci o smutnych oczach; wychowywanych przez
mamę i tatę, ale i tęskniących za obecnością i miłością jednego z rodziców, którym
jest ojciec, gdy ten jest za granicą. Nawet jeśli z różnych powodów ziemski ojciec
nie jest obecny w życiu dziecka, to zawsze może się ono zwrócić razem z Matką
do swego Ojca w niebie. Schować się w ramionach Ojca, kiedy ból pozbawia nas
sił, aby utrzymać się na nogach; kiedy cierpienie niemal rozsadza nam głowę to
droga, którą wskazuje Jezus Chrystus. Przyjrzyjcie się zachowaniu Syna Bożego po
wyjściu z Ogrodu Oliwnego. Tym, co Go prowadziło na Golgotę i nie pozwalało się
poddać była nie tylko miłość do każdego człowieka, ale relacja posłuszeństwa do
Boga Ojca i Jego otwartych ramion, które dodawały Mu sił Por. Łk , - .
Jedno słowo: „Abba!”, czyli po prostu „Tatusiu”, odsyła i nas do Niebiańskiego
Taty, w ramionach którego możemy zatopić się każdego dnia: kiedy jesteśmy
smutni i kiedy jesteśmy szczęśliwi; kiedy ponieśliśmy porażkę i kiedy szef czy
szefowa nas zganił lub pochwalił. Nie ma takiej chwili w ciągu dnia, w której nie
moglibyśmy rzucić się w otwarte ramiona Boga Ojca i poczuć Jego miłość, tak
blisko jak to tylko możliwe. „Bóg nie jest szpiegiem, który chce zaskoczyć. Nie jest
wrogiem kryjącym się w mroku, aby skrzywdzić. Bóg jest Ojcem, który kocha
i chce pomóc, jeśli tylko zawierzymy się Jego dobroci i łasce ” cdn.

