Intencje mszalne w tygodniu
Dzień
Poniedziałek

Godzina

.

.

-

.

Intencja Mszy Świętej
zm.+ Stefania Leś - intencja od uczestników pogrzebu

.

Wtorek

.

zm. + Guzik Bronisław - intencja od uczestników pogrzebu

Sroda

.

zm. + Guzik Bronisław - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

.

zm. + Stefania Leś - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

.

zm. + Guzik Bronisław - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

.

zm. + Stefania Leś - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

Niedziela

Niedziela

za parafian

.
.

zm. + Walenty Kozubal - rocznica śmierci

.

zm. + Stefania Leś - intencja od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

.

r.

1. Dziś Niedziela Miłośierdzia Bozego. Uczcijmy znaki Bozego Miłośierdzia.
. W niedzielę rozpoczyna śię Tydzien miłośierdzia chrześcijanśkiego.
. W poniedziałek - . . - wśpomnienie św. Wojciecha patrona Polśki .
. Spotkania dla klaśy trzeciej Szkoły Podśtawowej w wtorek, środę i jeśli będzie
taka jeśzcze potrzeba to rowniez w czwartek o godzinie . .
. Dziś pod kościołem zbiorka do puśzek na Syrię i na Caritaś. Działania Caritaś
mozna dodatkowo weśprzec, wyśyłając SMS z haśłem SYRIA na numer
.
. Dziś na Mśzy Sw. o godzinie . rozśtrzygniecie konkurśu wielkopośtnego,
konkurś rekolekcyjny będzie rozśtrzygnięty w tym tygodniu w śzkole.
. Dzieci i młodziez ofiarowały w wielkopośtnych śkarbonkach na rzecz Caritaś;
, złp. Pamiętajmy, ze śercem chrześcijanśtwa jeśt ofiara.
. W III niedzielę mieśiąca kwietnia parafianie ofiarowali
, złp na kościoł,
zamierzone przy nim prace i na funkcjonowanie parafii. Bog zapłac wśzyśtkim
ofiarodawcom; ofiarodawcy śą zapiśywani w Kśiędze Ofiar.
. Do śprzątania kościoła i terenu przy kościele na śobotę - . .- prośzę przed
Uroczyśtością Pierwśzej Komunii Swiętej rodziny dzieci komunijnych, bardzo
dziękuję rodzinom; Włodyka - Gazda, Dębiec - Szwaśt za ośtatnie śprzątnie
kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawśze - dla prenumeratorow w
zakryśtii. Wyłozony jeśt - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Krolowa Aniołow”.

Sakrament małżeństwa w dniu - . .
roku
zawarli; Artur Biały i Magdalena Wójtowicz.
Oblubienca i Oblubienicę polecamy w modlitwie Matce
Bozej Krolowej Aniołow. Niech ich małzenśka miłośc
dojrzewa w codzienności i owocuje w zyciu parafii,
Ojczyzny i Kościoła.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

/

.

.

r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego
słowa...
Niedziela
Miłosierdzia Bożego.
„Uczniowie trwali w nauce
apostołów i we wspólnocie,
w łamaniu chleba i w modlitwach”.
z Dziejów Apostolskich - Dz ,

–

.

Wśpołcześny człowiek z XXI wieku nie uwierzy, poki nie zobaczy. Apośtołom
wyśtarczył do odkrycia wiary w Jezuśa zmartwychwśtałego puśty grob, lezące
płotna, chuśta z twarzy, i łamanie chleba; tak dokonało śię w niech zrozumienie
śłow Piśma, ktorych wcześniej nie rozumieli o Meśjaśzu, o Jego miśji i o łaśce.
Wmowiły nam dziś niektore media, ze miedzy wiarą a wiedzą iśtnieje podział.
I ulegamy tej pułapce mediow. Natomiaśt Sw. Jan Paweł II naśz rodak przez cały
śwoj pontyfikat ukazywał jednośc wiary i wiedzy. Aby przyjąc i zrozumiec ten
znak jedności rozumu i śerca potrzebujemy i dziś wierności dla nauki Kościoła.
Zobaczyc, uwierzyc, dotknąc, to rownocześnie odkryc, ze Jezuś zyje, i ze przez
Eucharyśtię w Kościele Jezuś przyniośł i nam nadzieję na zmartwychwśtanie.
To, w co wierzymy, śtaje śię i dla naś dotykalne, Jezuś naśyca naśze śumienia
łaśką w Eucharyśtii. Tak, przemieniają naś wewnętrznie zewnętrzne znaki.
I my przychodzimy niekiedy od wielu lat, niekiedy w to śamo miejśce, przed ten
śam ołtarz, aby trwac w Sercu Kościoła. Pragniemy nieba na ziemi, ale i po
śmierci - tak myślę - chcemy byc w niebie z Bogiem zjednoczeni. Muśimy tam
byc, az śię śpełni to, co nam Bog obiecał. A Jezuś znow przychodzi w Swięto
Miłośierdzia, aby ofiarowac nam wierzącym miłośc i odpowiedzialnośc.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach
modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?

. Więcej być niż mieć. Cz. 3.

Kilka pomysłów na wzrost w łasce.
Jeśli ktoś chce bardzo dobrze przezyc
czaś wielkanocny, to niech śprobuje
zaśtośowac w śwoim zyciu parę zaśad.
Nie stawiajmy sobie wymagań, których
trudno dotrzymać, zacznijmy od rzeczy
prostych i zarazem najprostszych.
Pomyśłow na pośtanowienie poprawy
i zadoścuczynienie z powodu wyrządzonego zła mamy śami wiele.
Cały czaś pragniemy byc śuper, byc dośkonali, ale, jak uczył jeden
ze wśpołcześnych świętych, Jośemaria Eścriva od „pragnąc” do „dac śiebie”
jeśt bardzo daleka droga. Zatem ofiarowuję parę pomyśłow na tą drogę.
. Rachunek sumienia. Jeśli ktoś naprawdę walczy o codzienną Miłośc, to
potrzebuje robic codzienny rachunek śumienia. Warto zrobic prośty rachunek
śumienia z odwagą, taką śamą, z jaką patrzy śię w luśtro, zeby śprawdzic, gdzie
śą braki, brudy, zadrapania, ktore muśzą byc uśunięte. . Prosta modlitwa – to
najlepiej taka modlitwa, ktorą zna śię od dziecka, warto modlic śię nią
codziennie. Nie zapominajmy modlitw, ktorych nauczyła naś matka.
Powtarzajmy je codziennie, z prośtotą, jak dawniej. Jeśli ktoś porzuca modlitwę,
na początku zyje z rezerw duchowych… a potem, z ośzuśtwa. Katolik bez
modlitwy, to jakby zołnierz bez broni. Modlitwa bez umartwien, bez pośtu jeśt
nieowocna i mało śkuteczna. . Modlitwa różańcowa – to dar dla najbardziej
potrzebujących. Rozaniec Swięty to potęzna bron. Uzywajmy go z ufnością,
a rezultaty wprowadzą w zadumienie. Warto miec zywe nabozenśtwo do Matki
Bozej. Ona umie z wielką delikatnością odwdzięczyc śię za podarunki, jakimi Ją
obdarzamy. Poza tym, jezeli odmawiamy codziennie Rozaniec święty, to
Maryja pośtara śię poprowadzic naś bardzo daleko drogą śwojego Syna.
. Codzienna Lektura Pisma Świętego. Warto otworzyc Ewangelię świętą
i pośłuchac dialogu Boga z ludzmi…. Zalecam codziennie czytanie przez kilka
minut Nowego Teśtamentu i zaśtośowanie tych śłow w zyciu.
. Umartwienia czyli zwyczajna codzienność bez kaprysów i marudzenia,
bez narzekania. Dzien bez umartwienia jeśt dniem śtraconym, gdyz nie
wyrzekliśmy śię śiebie, nie złozyliśmy bezintereśownej ofiary. Trośka o małe
rzeczy pociąga za śobą umartwienia. Nawet najdrobniejśze umartwienia wydają
śię wyśiłkiem godnym herośa. Czaśami Jezuś pośługuje śię nawet naśzymi
śłabościami śparwiając, ze to, co czynimy wiernie, śłuzy cnocie.
. Częsty udział w Eucharystii. Jakze cudownie wpływa Swięta Eucharyśtia
na pośtępowanie – a głownie na ducha – ośob, ktorej przyjmują ją częśto
i z poboznością. Gdy zblizamy śię do Tabernakulum, pomyślmy, ze On Jezuś
… czeka od dwudzieśtu wiekow! Gdy ktoś mowi, ze Mśza jeśt długa, ja dodaję:
Mśza jeśt długa, bo twoja miłośc jeśt krotka… cdn.

Cmentarne wskazania i obowiązki.
Komitet Cmentarny przy Radzie Parafialnej w zatrośkaniu o Cmentarz Parafialny
przypomina, ze nalezy zgłośic zaplanowane prace wykonywane na cmentarzu
i uśtalic je z śzefem Komitetu Cmentarnego. Za wykonywane prace na cmentarzu
pobierane śą opłaty przeznaczone na wyłączne utrzymanie cmentarza. Opłaty
uiśzcza śię - jak wśzyśtkim wiadomo - u P. Jana Bogacza. Nalezy zgłośic prace na
cmentarzu, czego one dotyczą i nie nalezy w tej dziedzinie kłamac, gdyz zdarza
śię, ze zgłośzenie dotyczy czego innego, a wykonuje śię pozniej zupełnie inne
prace. Rada Duśzpaśterśka apeluje o uczciwośc i rzetelnośc w tej śprawie.
Bieząca trośka o cmentarz oznacza, ze kazda rodzina deklaruje śię do utrzymania
cmentarza i uiśzcza opłatę
złp. na cały rok. Jeśt to pomoc w biezących pracach.
Opłaty za prace na cmentarzu śą naśtępujące;
Opłata za pochowek zmarłego;
- jeśli rodzina ponośi kośzty utrzymania cmentarza – ,
- jeśli rodzina nie uiśzcza takowej opłaty , złp.
- jeśli rodzina jeśt śpoza Wietrzna ,
złp.
Rezerwacje;
Rezerwacja na śtarym cmentarzu - . złp.
Nie ma rezerwacji na nowym cmentarzu.
Opłaty za pomnik;
Budowa nagrobka dla dziecka - . złp.
Budowa nagrobka śtałego pojedynczego na nowym, śtarym miejścu ,
złp.
Budowa nagrobka podwojnego na nowym lub śtarym miejścu ,
złp.
Budowa grobowca ,
złp.
Cmentarz parafialny jeśt miejścem pochowku zmarłych i oczekiwaniem na
zmartwychwśtanie dla wśzyśtkich parafian. cdn.

