Intencje mszalne w tygodniu 22.04 - 28.04.2019 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

8.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Poniedziałek

11.00

zm. +Edward Korab

Wtorek

18.00

zm. +Edward Woźniak

Środa

7.15

Intencja Mszy Świętej

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

zm. +Daniel Badura

Piątek

18.00

zm. + Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. +Tadeusz Jastrząb

Niedziela

8.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.00

W intencji Grzegorza i Elżbiety - 24 lata małżeństwa

Ogłoszenia duszpasterskie będą podane
w Poniedziałek Wielkanocny.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 16/ 21. 04. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się …
z Liturgii Słowa.
Niedziela
Zmartwychwstania Pańskiego.

Wielkanoc 2019.

„Każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego Imię otrzymuje
odpuszczenie grzechów”...
z Księgi Dziejów Apostolskich (Dz 10, 34a. 37-43)

Bardzo dziękuje wszystkim Rodzinom w parafii, które przyjęły młodych
ludzi na nocleg na Dni Młodych Niedzieli Palmowej - SMAP Dukla 2019 i otworzyły swoje serca i Domy dla młodzieży z całej naszej Archidiecezji
Przemyskiej. Dziękuje również bardzo wszystkim zaangażowanym w trud
Recepcji i rozprowadzenia młodych ludzi po naszej parafii - Bóg zapłać.
Niech dar tych chwil i spotkań zaowocuje Bożą łaską i błogosławieństwem
w waszych wspólnotach, rodzinach i codziennym osobistym życiu.
Wasz duszpasterz; ks. Ireneusz Wójcik,
oraz ks. Dziekan Stanisław Siuzdak - proboszcz Parafii Dukla Fara,
i ks. Łukasz Mroczek - wikariusz parafii Dukla Fara.

My, chrześcijanie, mamy ten cudowny przywilej
i łaskę, że wiemy, co dzieje się z naszym Bogiem. Tak,
wiemy, wiemy, po prostu wiemy, ale potrzeba nam
jeszcze uwierzyć i rozumieć, uwierzyć ...
Tak
uwierzyć... Wszak i dziś jesteśmy świadkami
czynów Jezusa, jeśli chcemy, słyszymy Jego słowa,
dano nam poznawać Jego naukę - Ewangelię, dano
nam poznawać Jego kochające Serce w Eucharystii,
i dano nam poznawać Jego Dom - Kościół.
Tak, wybór ten podstawowy, fundamentalny należy
do nas. Możemy zatem i my naśladować Apostoła
Piotra, Marię Magdalenę, Tomasza, Apostoła Jana
umiłowanego ucznia. Co zatem uczynię dzisiaj ?
Jak odpowiem na działanie Boga, jak odpowiem na
Jego Zmartwychwstanie ? Czy potrafię odkryć Jego
cud w mojej codzienności, czy pokocham tak jak On,
Jezus pokochał mnie?. Czy potrafię ?.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

W tej radosnej i podniosłej atmosferze wiary i triumfu życia nad śmiercią,
miłości nad nienawiścią i przebaczenia nad gniewem, uwielbienia Boga
i dziękczynienia, przyjmijcie drodzy parafianie i drodzy goście obecni
w parafii, te świąteczne i najserdeczniejsze życzenia:
Jesteśmy dziś zanurzeni wiarą i miłością, nową nadzieją i modlitwą
przez sakrament chrztu w darze i tajemnicy Zmartwychwstania Naszego
Pana Jezusa Chrystusa, który w ludzkiej naturze powstaje dziś dla nas
do nowego życia.
Niech przeżywany rok -2019- pomaga nam odnowić się i umocnić w wierze
i w łasce Kościoła. Życzymy sobie, by „Ukrzyżowana Miłość” prowadziła
nas do zwycięstwa nad złem i grzechem, by w naszym życiu, każdego
dnia triumfowało dobro, a „Miłość Miłosierna” odnosiła zwycięstwo
nad nienawiścią i egoizmem świata.
Pragniemy dziś jeszcze pamiętać o tych, którzy żyją na obczyźnie, poza
Domem rodzinnym, poza Ojczyzną, modlimy się za nich i chcemy
duchowo towarzyszyć wszystkim, którzy z dala od bliskich przeżywają
te dni świąteczne.
Niech pokój Chrystusowy będzie waszym udziałem, niech pomaga wam
przezwyciężyć trudną codzienność, wszystkie duchowe rozterki,
wszystkie problemy, niech was umacnia w wierności Bogu, Chrystusowi
i Kościołowi. Chrystus Zmartwychwstał! Odpowiedzmy z wiarą!
Prawdziwie Zmartwychwstał!

Dziękujemy za „otwarte Wietrzno” ...

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Cud Zmartwychwstałej modlitwy.

Kardynał J.H. Newman mawiał, że jeśli codziennie poświęcimy przynajmniej pięć
minut modlitwy Duchowi Świętemu, to nasze życie będzie się powoli zmieniać,
będziemy doświadczać działania darów, które na nas zsyła. Codziennie zatem
prośmy Ducha Świętego o Jego dary. Pomocą niech będzie modlitwa, którą
odmawiał św. Jan Paweł II (tekst poniżej). Przyszłego Papieża nauczył jej
w dzieciństwie jego ojciec. Jan Paweł odmawiał ją każdego dnia przez całe życie.
Patrząc na życie świętego Papieża - Polaka, można powiedzieć, że to bardzo
skuteczna modlitwa…
Modlitwa o dary Ducha Świętego;
Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie
i Twoich doskonałości Bożych, o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha
tajemnic wiary świętej, o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami
tejże wiary, o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją
zawsze znajdował, o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie
mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu
Majestatowi z synowską miłością, o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu,
który Ciebie, o Boże, obraża. Amen.

