Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm.+ Michalina, Edward, Teresa, Andrzej Szwast

Wtorek

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od córki Ewy z rodziną

Czwartek

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od wnuków

Piątek

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

.

zm. + Władysław i Leonia Sanoccy

Niedziela

.

zm. + Wanda Matelowska - intencja od męża

Niedziela

.

zm. + Stanisław i Władysława Klecha

Niedziela

.

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

r.

. niedziela zwykła. Trwają Misje Święte w parafii i trwa równocześnie Oktawa
Uroczystości Bożego Ciała. Włączmy się w ten wysiłek misyjny i modlitewny
odszukajmy swoją wieź z Bogiem, Łaską i Kościołem. Program Misji Świętych jest
tak myślę w każdym domu. Zakończenie Misji Świętych w czwartek i wraz
z nim błogosławieństwo dzieci oraz poświecenie wianków.
. Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek - Msza święta o . .
Zapraszam dzieci, młodych z Gimnazjum, Dyrekcję Szkol, nauczycieli i również
wychowawców i rodziców.
. W piątek nie ma postu - w tym dniu Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa - odpust w Łękach Dukielskich, a w niedziele odpust w Bóbrce, natomiast
w sobotę odpust w Iwlii w naszym dekanacie dukielskim.
. Dziś trzecia niedziela miesiąca, bardzo dziękuje za ofiary składane na kościół
i parafie z racji tej niedzieli. Ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar parafii.
. Panu Zygmuntowi dziękuję za napisanie wspomnień do Parafialnej Gazetki
z racji - rocznicy pobytu Papieża Jana Pawła II w Dukli.
. W tym roku przyznano nam dotacje w łącznej sumie tys. Złp na rzecz
konserwacji Wielkiego Ołtarza. Prace wokół ołtarza przeciągną się na
rok.
. W niedzielę o . - Dzień Matki i Ojca - zaprasza Szkoła Podstawowa.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Kucharski i Koszela;
bardzo dziękuję rodzinom; Wdowiarz, Dziadowicz i grupom parafialnym za
przygotowanie Ołtarzy na Boże Ciało za kwiaty do Kościoła i za ostatnie sprzątnie
kościoła i terenu przy kościele, z racji procesji Bożego Ciała.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8

Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela zwykła.
„Idźcie i głoście: „Bliskie już jest
królestwo niebieskie”. Uzdrawiajcie
chorych, wskrzeszajcie umarłych,
oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy.
Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”...
z Ewangelii według Sw. Mateusza Mt ,36– , )
Codziennie słyszymy i widzimy z wielu stron - z mediów - o prześladowaniach,
zamachach, wojnach, agresji, uchodźcach, czy klęskach żywiołowych, dramatach,
chorych dzieciach, itp. . Może rodzi się w nas współczucie, głębsza refleksja,
bezinteresowna pomoc, a może - a byłoby to źle - jest nam to zupełnie obojętne,
skoro bezpośrednio nas to nie dotyka. Czasami może dla tak zwanego świętego
spokoju włączymy się w modlitwę za cierpiących, ubogich itp. . Warto jednak
postawić podstawowe pytanie; czy wynika to z prawdziwej miłości i troski o los
drugiego człowieka? Czy próbujemy może uspokoić tylko nieco własne sumienie?
W świecie liczy się dziś mieć tupet; być człowiekiem sukcesu, kreatywnym. Mówi
się o poszerzaniu horyzontów. Ważne to, ale mało przydatne, dla nas, gdy nie ma
w tym Pana Boga. Kto nie czerpie z Boga i Jego Miłości zamiast bezinteresownie
służyć panoszy się, zamiast ewangelizować głosi siebie. W konsekwencji zamiast
budować chrześcijaństwo burzy je, i stawia tylko mury, które go oddzielają.
Być sługą Boga i Kościoła to mimo wszystko, pomimo słabości, ograniczeń, wad,
niedoskonałości wypełniać swoje zadania z wielką miłością. Tak rozpoczyna się
droga chrześcijańskiej wierności realizowanej w codzienności.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach
modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Spotkanie
Dukla czerwca
roku,
godz. : . Oto biały „papa
mobile” z tak oczekiwanym
Gościem zbliża się do dukielskiego klasztoru. Po drodze błogosławi pomnik –
„Krzyż pojednania”, który dopiero kilka dni temu stanął w Dukli. Mam nadzieję,
że to błogosławieństwo kończy kontrowersje wokół zamiany „czołgu”
na krzyż. Tytułowa pieśń towarzyszy „wspinaczce”
Ojca Świętego na dukielską „golgotę” – ukwiecone
podium z tronem.
Powitanie wygłoszone przez Ks. Metropolitę Józefa
Michalika po polsku i „italiano”. I wreszcie On, nasz
rodak, papież z dalekiego kraju, Ojciec Święty Jan
Paweł II w Dukli ! Nie do wiary!!!. Do dziś pamiętam
niektóre słowa: „…raduje się moje serce, że dane
mi jest dzisiaj na moim pielgrzymim szlaku stanąć
w mieście, w którym się urodził bł. Jan z Dukli…bardzo
chciałem tu przybyć…”. A potem o Puszczy i Bł. Janie,
a może także o sobie?: „…to właśnie tam uchwycił go
Bóg i tak już pozostali razem do końca…”.
I wreszcie apel do nas: „…często nawiedzajcie to
miejsce! Ono jest wielkim skarbem tej ziemi…”.
Kilkunastotysięczne zgromadzenie pielgrzymów
wiwatuje i śpiewa, a my – władze samorządowe
Dukli – z wielkim przejęciem składamy dary i tytuł
Honorowego Obywatela Dukli.
Ojciec Święty, mimo zmęczenia, z właściwym sobie poczuciem humoru przyjmuje
nasze pośpiesznie składane „wyjaśnienia”. Jeszcze Apel Jasnogórski i porwani
tłumem kapłanów podążamy za Ojcem Świętym do kaplicy Bł. Jana, gdzie trwa
długo na modlitwie. Stamtąd odprowadzamy go aż do bernardyńskiego
refektarza.
A nazajutrz Krosno – lotnisko, wielotysięczne rzesze pielgrzymów i kanonizacja
naszego rodaka, i konsekracja nowej świątyni dziś - Sanktuarium Św. Jana
Pawła II , i obiad z Ojcem Św. i pożegnanie na lotnisku…
cdn.

Nasze Święte Misje parafialne.
O peregrynacji słów kilka...

Obraz Bożego Miłosierdzia będzie w każdym domu godziny - jedną dobę. Jeśli
w domu są rodziny obraz może pozostać doby. Obraz jest znakiem łączności
całej wspólnoty parafialnej z Kościołem i z błogosławieństwem Kościoła przez
posługę J. E. Ks. arcybiskupa Adama Szala do każdej rodziny. Modlitewne
spotkanie z Bożym Miłosierdziem rozpocznie się w każdym dniu tygodnia w jednej
rodzinie. Całość dnia to łaska dla każdej rodziny. Modlitwa rodzinna przy Obrazie
rozpoczyna się w kościele od Mszy Świętej, później w Domu najlepiej po kolacji
wszyscy domownicy gromadzą się na wspólną modlitwę wokół Obrazu Bożego
Miłosierdzia, wokół Ewangelii i zapalonej świecy - może to się dokonać również
w godzinie od . do . - lub o . w łączności z Jasną Górą. Znak rodzinnej
modlitwy powinien trwać około / godziny lub więcej w zależności od rodzinnych
relacji potrzeb, i pragnień. Później można modlitewnie adorować według swoich
własnych możliwości i okoliczności. Modlitwom przewodniczy Ojciec rodziny lub
Matka. Po upływie doby rodzina uroczyście przekazuje obraz najlepiej w Godzinie
Miłosierdzia miedzy . a . następnej rodzinie w sąsiedztwie. Do Księgi
Pamiątkowej rodzina wpisuje swoje postanowienia, dary duchowe jako i swoje
obserwacje, refleksje po Misjach i peregrynacji i składa w kościele. Staramy się
przystąpić do sakramentu spowiedzi tak, aby w łasce uświecającej przyjmować dar
Obrazu Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwa Kościoła. Zachęca się aby na
modlitwę zebrała się cała rodzina, wszystkie pokolenia.

