Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm.+ Aniela i Jan Szczurek, Regina i Franciszek Liwacz

Wtorek

.

zm. + Zofia i Jakub Jastrzębscy

Środa

.

zm.+ Julia, Józef, Zdzisława Kreżałek

Czwartek

.

zm. + Wacław Jastrzębski

Piątek

.

zm. + Ferdynand Olbrycht

Sobota

.

zm. + Petronela i Wawrzyniec Swistak

Niedziela

.

zm. + Stanisława Kozubal - 8 rocznica śmierci

Niedziela

.

zm. + Zofia i Edmund Olbrycht

Niedziela

.

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

.

r.

. Dziś niedziela wielkanocna. Trzecia niedziela miesiąca maja. Bóg zapłać tym
parafianom, którzy pamiętają i wspierają kościół i naszą parafie Wietrzno.
. W poniedziałek wtorek i środę przypadają Dni Krzyżowe, są to również dni
modlitw o urodzaje. W każdym dniu - jeśli pogoda pozwoli - będzie procesja
z modlitwą o urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracach na roli.
. W piątek początek Nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Nowenna zakończy się tzw. Wieczernikiem czyli modlitwą wstawienniczą o dary
Ducha świętego - . .
.
. Nabożeństwa Majowe, codziennie wraz z Mszą Świętą o godzinie . .
. Omadlajmy Misje Parafialne, Misje Święte. Wierzę ze zaproszenia na misje
dotarły do rodzin. Gdyby był ktoś pominięty, to są one wystawione pod chórem.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . . - proszę rodziny; Lawera - Kozubal,
Jakubik, Frankowicz; bardzo dziękuję rodzinom; Wierdak, Zajdel - Cypara za
ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
. Sakrament chrztu świętego przyjął dziś Leon, Władysław Zgrych. Rodzicom
gratulujemy i życzymy, aby Leon wzrastał w Łasce u Boga i ludzi.
Akcja Katolicka organizuje pielgrzymkę autokarową do Zakopanego na
centralne obchody Jubileuszu
- lecia Objawień Fatimskich w Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach - czerwca
r. Tego dnia zostanie
ponowiony przez Episkopat Polski akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu
Maryi. Wyjazd przed południem czerwca
r. wtorek .
Powrót w nocy. Posiłki we własnym zakresie. Koszt zł. Informacje i zapisy
u P. Edyty Kolanko lub P. Ewy Przystasz telefon
.

/

.

.

r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego
słowa.
Niedziela
Wielkanocna.
„Kiedy apostołowie w Jerozolimie
dowiedzieli się, że Samaria przyjęła
Słowo Boże, wysłali do niej Piotra
i Jana, którzy przyszli i modlili się
za nich, aby mogli otrzymać Ducha
Świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię
Pana Jezusa. Wtedy więc nakładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali
Ducha Świętego”.
z Księgi Dziejów Apostolskich ,5-1
Celem Jezusa nie jest, aby świat się o Nim dowiedział, ale by ludzie zachowywali
Jego naukę, a właściwie naukę Jego Ojca i miłowali Go całym swoim jestestwem.
Celem Jezusa nie jest sława, ale to, by Pan Bóg w nas zamieszkał. By nasze serca
kamienne zamienił w serca z ciała i tchnął w nas swego Ducha. Tylko ten, kto Go
miłuje, będzie zachowywał Jego naukę. Piękno i sens tej nauki czasem są trudne
do dostrzeżenia, często przekraczają to, co ludzkie, naturalne. Trzeba miłości,
która da odwagę wypłynięcia na głębię wiary. Ten, kto nie miłuje, nie podejmie
wysiłku wiary, a raczej Boga i Jego słów użyje dla własnych korzyści, będzie czynił
rzeczy sprzeczne z Ewangelią. Dobra Nowina jest inna. Jezus zmartwychwstał
i w Nim mamy odpuszczenie grzechów. Bóg po to objawił się nam, nie światu,
byśmy miłując Go o Nim świadczyli, aby każdy człowiek mógł Go umiłować,
spotkać i posłuchać; właśnie w tej kolejności. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć. Cześć . .
cdn.

Czy modlitwa adoracyjna
to stracone chwile?.
Przechodzą do kaplicy adoracji i kościoła
różne osoby, siadają w ławce i nic nie
robią. Patrząc na nich z boku, można pomyśleć, że tracą czas. Mogliby wrócić
wcześniej do domu. Mogliby wyjść później do pracy. Mogliby przez kwadrans
przeczytać kilka stron pobożnej lektury, a jednak wybierają spotkanie z ukrytym
i niewidzialnym Bogiem w Eucharystii. Czy to coś daje? Hans Urs von Balthasar,
jeden z największych teologów naszych czasów i zarazem człowiek kontemplacji
tłumaczy, że sekret adoracji należy do Boga, a nie do nas; - Jak często przychodzi
Pani do tej kaplicy? - pyta ubraną w płaszcz starszą panią pod kościołem.
- Codziennie - mówi. - Ale dlaczego? - Bo mam Mu tyle do powiedzenia...
Dlaczego warto adorować ? Wielu kapłanów zaświadcza, że od kiedy tylko
ustanowili w swych parafiach adorację, to wszystko zaczęło się zmieniać na
lepsze; zmalała ilość złości, emocji gniewu itp. Szatan wyrzucany jest z każdego
miejsca, gdzie adoruje się nieustannie Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.
Trzeba wreszcie uwierzyć w to, że Jezus w Hostii jest Panem, który wyrzuca
demony i działa z mocą oraz skutecznością nieskończenie większą niż wszystkie
siły bezpieczeństwa na ziemi.
Pierwszym owocem adoracji jest wzrost nadprzyrodzonej wiary. Aby adorować,
trzeba czynić akty wiary. Nie czujemy Jego obecności, nie widzimy Go...
Aby adorować biały, okrągły kawałek chleba, trzeba naprawdę oprzeć się na
słowie Chrystusa, które jest prawdą i nie oszukuje nas mówiąc: To jest Ciało Moje.
Potem dzieją się wielkie cuda - słodkie owoce tych cichych spotkań. Matka Teresa
wielokrotnie świadczyła o przedziwnej mocy adoracji: Jeśli pragniecie mieć nowe
powołania do waszych wspólnot - mówiła - to ustanówcie codzienną adorację.
Od kiedy uczyniły to Misjonarki Miłości, ilość powołań podwoiła się. Ale nie
zawsze jest na to zgoda i chęci. Tłumaczymy się trudnościami, nadmiarem pracy,
obowiązków: kościół za mały, brak zabezpieczeń dla Najświętszego Sakramentu,
ludzi to nie interesuje, nie mają potrzeby itd. Chrystus, choć zostawił się nam
w chlebie, jest tak bardzo od nas zależny, że nie może sam wyjść w Eucharystii
do ludzi, jeśli Go nie wyniesie kapłan. Mówimy o trudnościach duszpasterskich,
narzekamy na rozwody, rozbite rodziny, brak powołań, kłopoty z młodzieżą, na
brak zaangażowania parafian. A może ratunek jest w zasięgu ręki?
Może częstsza, stała adoracja Najświętszego Sakramentu w parafiach to sposób
na panoszące się jak u siebie zło i słabość naszego ducha?
cdn.

Misje parafialne już blisko...
Za niecały miesiąc rozpoczniemy w parafii Misje
Święte. Ostatnie misje miały miejsce jak to można
odczytać na Krzyżu Misyjnym w oo roku.
Zorganizował je ks. Józef Fejdasz z okazji Roku
Jubileuszowego
chrześcijaństwa.
Misje to nie tylko nauki i konferencje w Kościele.
Misje to powrót do źródła chrześcijańskiego życia
w Kościele - do Ewangelii i wiary - w parafii, we
wspólnocie wspólnot dla wszystkich parafian.
W naszej wspólnocie parafialnej Misje Święte
poprowadzi Ojciec Duchowny Seminarium
Przemyskiego ks. dr Marek Wilk na zdjęciu obok .
Niech nas nie zabraknie na Misjach Świętych
i później w czasie peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pomyślmy o tak
zwanych darach duchowych z okazji tej peregrynacji i refleksji modlitewnej, którą
będziemy podejmować w naszych rodzinach z zamiarem złożenia w kościele, aby
powstała Księga Parafialnej modlitwy i ofiar duchowych. Niech te Misje będą
ważnym znakiem naszej rzeczywistości modlitwy i odpowiedzialności za parafie,
w której jesteśmy, trwamy i dojrzewamy w Miłości Bożej.

