Intencje mszalne w tygodniu .

- . .

r.

Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm.+ Jan Białogłowicz - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

.

zm. + Emilia Malinowska

Czwartek

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

.

zm. + Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Sobota

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od córki z rodziną

Niedziela

.

zm. + Małgorzata Janusz, Helena i Józef

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - .

.

r.

. niedziela zwykła. Pierwsza niedziela miesiąca lipca. Od tej niedzieli będzie
trochę inaczej wyglądać modlitwa adoracyjna w parafii w pierwszą niedzielę
miesiąca. Zmiana podyktowana jest także poleceniem Kurii Metropolitarnej
w Przemyślu. Adoracja będzie - w ciszy - miedzy godzinami Eucharystii - już teraz
w czasie tej wakacyjnej pierwszej niedzieli, zapraszam parafian do tej formy
modlitwy. Dziś równocześnie zmiana tajemnic różańcowych dla róż z parafii.
. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie . . Od czwartku zastępuje mnie do
niedzieli włącznie ks. Łukasz Mroczek. Msze Święte o . i w piątek o . .
. Na wakacjach, na urlopach nie zapomnijmy o codziennej modlitwie i niedzielnej
Mszy Świętej. Przypominam, że zaniedbanie bez ważnej przyczyny niedzielnej
Mszy Świętej jest grzechem. Odkrywajmy wartość Eucharystii, jej dar, i cud.
. Dziś ofiarą tacy mszalnej wspieramy Seminarium Duchowne w Przemyślu.
. W tym tygodniu pierwszy czwartek, i pierwszy piątek miesiąca lipca. Ponieważ
w czasie Misji Świętych odwiedzeni zostali chorzy, dlatego do chorych udam się
dopiero w sierpniu przed naszym maryjnym odpustem.
. W sobotę i lipca - wspomnienie św. Jana z Dukli - jak wiemy jest to Patron
Archidiecezji Przemyskiej. Opust „na Puszczy” i w Dukli u Ojców Bernardynów.
Ojcowie Bernardyni serdecznie zapraszają.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Stadnicki, Stanisz
Drożdżak; bardzo dziękuję rodzinom ; Klecha - Majer i Urbanik za kwiaty i za
ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” i lipcowo - sierpniowy „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze
do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - pod chorem kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

/ .

.

r. Rok III .

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8

Z darem
ewangelicznego
słowa.
niedziela zwykła
„Kto poda kubek świeżej wody
do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego że jest
uczniem, zaprawdę powiadam
wam, nie utraci swojej nagrody”.
z Ewangelii według św. Mateusza Mt

, 7—

Każdy Człowiek chciałby mieć władzę nad tym, co dzieje się w jego życiu. W życiu
dzieją się jednak najrozmaitsze rzeczy, czasem zaskakujące i niespodziewane.
Człowiek wiary w każdej z nich stara się dostrzec coś więcej - cudowne działanie
Boga - tajemnicze, czasami nawet ukryte, ale niosące zawsze przyjazne zmiany
w jednym celu: zbawienia dusz. Boże wezwanie, łaska, cud skierowane jest do
każdego, Boże wezwanie jest spotkaniem Bożej Wszechmocy z darem wolności
ludzkiego serca. Boże zaproszenie ma charakter wyjątkowy i niepowtarzalny,
dostosowany i dopasowany do możliwości każdego konkretnego człowieka.
Jest to równocześnie droga rozeznawania i rzeźbienia Bożą Miłością w sercu,
niewidoczną, ale kształtująca sumienie. Nie trzeba się martwić na zapas, i o to, na
co nie mamy wpływu. Stopień zaufania Bogu jest odbiciem naszej wiary.
Im bardziej kochamy i wierzymy Panu Bogu, tym zaufanie w Jego Opatrzność jest
w nas większe. A im większa nasza ufność, tym możemy więcej otrzymać...
Nie zamykajmy się na Bożą łaskę, nie ufajmy tylko sobie, swoim zdolnościom,
sprytowi czy sile, Bóg obdarowuje inaczej niż świat najmocniej bezbronnych,
cichych, zasłuchanych, otwieranych łaską spotkania na Bożą rzeczywistość.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach
modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż
mieć.
W tym pierwszym omawianym
punkcie Cywilizacji Miłości
według nauczania św. Jana
Pawła II, bardzo ważna jest
zasada Bożego uśmiechu
będąca owocem modlitwy
adoracyjnej i ciszy kontemplacji
przed Panem Bogiem.
W prostych słowach przybliżyła
ją również kiedyś nasza polska święta Teresa Ledóchowska.
Oto jej i jakże i dziś dla nas aktualne, niezmienne i proste słowa;
„Podaję wam tu rodzaj apostolstwa, które nie domaga się od was ciężkiej pracy,
wielkich umartwień i trudów, ale które szczególnie dziś, w naszych czasach,
bardzo jest pożądane, potrzebne i skuteczne, mianowicie apostolstwo
uśmiechu.
Uśmiech rozprasza chmury nagromadzone w duszy. Uśmiech na twarzy
pogodnej mówi o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej z Bogiem, mówi
o pokoju czystego sumienia, o beztroskim oddaniu się w ręce Ojca niebieskiego,
który karmi ptaki niebieskie, przyodziewa lilie polne i nigdy nie zapomina o tych,
co Jemu bez granic ufają. Uśmiech na twej twarzy pozwala zbliżyć się bez obawy
do ciebie, by cię o coś poprosić, o coś zapytać - bo twój uśmiech już z góry
obiecuje chętne spełnienie prośby. Nieraz uśmiech twój wlać może do duszy
zniechęconej jakby nowe życie, nadzieję, że nastaną lepsze czasy, że nie
wszystko stracone, że Bóg czuwa. Uśmiech jest nieraz tą gwiazdą, co błyszczy
wysoko i wskazuje, że tam na górze bije serce Ojcowskie, które zawsze gotowe
jest zlitować się nad nędzą ludzką. Ciężkie dziś życie, pełne goryczy, i Bóg sam
zarezerwował sobie prawo uświęcania ludzi przez krzyż. Nam zostawił zadanie
pomagać innym w bolesnej wędrówce po drodze krzyżowej przez rozsiewanie
wokoło małych promyków szczęścia i radości. Możemy to czynić często, bardzo
często, darząc ludzi uśmiechem miłości i dobroci, tym uśmiechem, który mówi
o miłości i dobroci Bożej. Mieć stały uśmiech na twarzy, zawsze - gdy słońce
świeci albo deszcz pada, w zdrowiu lub w chorobie, w powodzeniu albo gdy
wszystko idzie na opak - o to niełatwo! Uśmiech ten świadczy, że dusza twa
czerpie w Sercu Bożym tę ciągłą pogodę duszy, że umiesz zapomnieć o sobie,
pragnąc być dla innych promykiem szczęścia.
cdn.

Uwielbiam Cię najcichsza Obecności...
słowa i muzyka M. Gajda

.Uwielbiam Cię, najcichsza Obecności
zachwycasz mnie łagodnym pięknem Twym,
Pokorny tak, że jedna moja myśl zasłania Ciebie.
. Uwielbiam Cię i wiem nie muszę wiedzieć
znalazłem Cię w głębinach duszy mej
W milczeniu Twym odkrywam Słowo Twe
Już jestem w Niebie.
. Uwielbiam Cię: dawanie, przyjmowanie
Najcichszy Król w oschłości płodność trwa
Nachylam się ku źródłom mego bytu
Znajdując Siebie.
. Uwielbiam Cię w przypływie i odpływie
Zagarnij mnie w ocean blasków Twych
Tu dusza ma i serce, ciało w Świetle
Jezu u Ciebie.
Niektóre pieśni są drogą do odkrycia modlitwy kontemplacji - oto jedna z nich.
Pieśń jest autorstwa P. Marcina Gajdy ze Szczecina. Zapoznajmy się z jej treścią
w drodze życia i zrozumienia Kościoła, w drodze odkrywania codziennej modlitwy
i łaski kontemplacji. O tej modlitwie chcę rozważać na wakacjach w kolejnych
numerach naszej Parafialnej Gazetki. cdn.

