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Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

zm. + Michalina Piotrowska

Wtorek

.

o zdrowie i potrzebne laski dla Michaliny Rygiel z racji Jej Imienin

Środa
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zm. + Tadeusz Olbrycht

Czwartek

.

zm. +Jan Longawa - gregorianka

Piątek

.

odpustowa za parafian
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zm. +Jan Longawa - gregorianka

Sobota

.

zm. +Jan Longawa - gregorianka

Niedziela

.

zm. +Jan Longawa - gregorianka

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

w intencji Miłosza - o potrzebne łaski i błogosławieństwo

Ogłoszenia duszpasterskie -
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
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Z darem ewangelicznego
słowa.
.

.
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. niedziela zwykła. Gościmy dziś w parafii księdza egzorcystę. Wykorzystajmy
ten czas dla zrozumienia tej posługi uwalniania w Kościele, abyśmy sami nie
ulegali w naszych czasach iluzji Złego Ducha i jego knowań.
. Za tydzień rozpoczynamy miesiąc październik i czas modlitwy różańcowej.
Niech nas nie zabraknie na tej modlitwie, jak co roku tak i w tym roku tradycyjnie
konkurs różańcowy i parafialne odmawianie Różańca. Zachęcam do wierności dla
tej modlitwy, dzieci, młodzież i dorosłych. W niedziele Różaniec po Mszy Świętej
o godzinie . .
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Wysokość ofiar z niedzieli miesiąca to suma .
, złp. Bóg zapłać tym
ofiarodawcom, którzy systematycznie wspierają nasze prace przy parafii.
. Nasz wkład własny na nagłośnienie Kościoła - to suma - .
, złp.
. . . - odpust parafialny św. Michała Archanioła. Suma odpustowa jak nam
pogoda pozwoli o godzinie . przy ołtarzu polowym. Przewodniczył jej będzie
ks. prałat Waldemar Janiga z wydziału duszpasterskiego i katechetycznego Kurii
Metropolitarnej w Przemyślu. W tym dniu druga Msza Święta o godzinie . .
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Ukleja, Piotrowski,
Piotrowski Henryk; bardzo dziękuję rodzinom; Przystasz i Kreżałek za kwiaty i za
ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” i „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.

niedziela zwykła
„Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi,
mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali,
a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar
dnia i spiekoty”. Na to odrzekł jednemu z nich:
„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czy nie
o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje,
i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak
samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze
swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz,
że ja jestem dobry”.
z Ewangelii według św. Mateusza Mt
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Wsłuchując się w Słowo Boże nieraz czuje się wskazania dane przez samego Boga.
Bóg odpowiada na troski, problemy, pozwala odkrywać słabość i uzdrawia ją, robi
to bardzo subtelnie i delikatnie, i nie po to, by mnie poniżyć ale przetworzyć. Nie
mam zatem wątpliwości, że Jego wskazania są wyrazem troski o moje zbawienie.
On w ten sposób okazuje mi swoją cudowną Miłość. Tak, jak i z miłości odpuszcza
grzechy, przebacza, tak uczy mnie, bym i ja, gdy chcę kogoś ukształtować oraz
wychować kierował się zawsze miłością i dobrem drugiego człowieka. Jeśli jest
inaczej, to może warto nawet zamilknąć. Boga najlepiej można usłyszeć w ciszy
serca, na adoracji. Trzeba oderwać się - tak choćby na chwilę - od telewizora,
egoizmu, pychy i chciwości by świadomie stanąć przed Nim. To pierwszy krok, by
zacząć Boga słyszeć. Teoretycznie o tym wiem, dlaczego zatem okazuje się to
wciąż trudne? Jak wiele błędnych decyzji można byłoby uniknąć, gdyby je
poprzedzała dobra modlitwa do Boga w Kościele . x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

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

Małżeństwo – największa miłość na ziemi.
Bóg stworzył nas na swoje podobieństwo i na swój
obraz, tak mówi Księga Rodzaju, czyli na podobieństwo
Trójcy Świętych Osób, w której każdy kocha każdego. To dlatego pierwszym
złem jest samotność człowieka. Ktoś, kto jest osamotniony i nie okazuje ani nie
przyjmuje miłości, umiera, a samotnym można być nawet wśród ludzi. Pierwszym
dobrem i powołaniem realizowanym każdego dnia jest małżeństwo i rodzina.
Wzajemna i nieodwołalna życzliwa i przyjazna Miłość, umieranie dla egoizmu
i kultu siebie samego, to najbardziej radosny i trwały sposób przezwyciężania
niezdrowej samotności. My na mocy samego stworzenia - z daru Boga - jesteśmy
zdolni do miłości. Jesteśmy podobni do Boga, gdyż potrafimy kochać.
Od dzieciństwa chcemy, żeby nasi rodzice kochali siebie nawzajem i żeby kochali
nas. Mimo przeróżnych rozczarowań w wieku dorastania coraz bardziej marzymy
o tym, by potkać naszą drugą „połówkę” i założyć szczęśliwą rodzinę. Myślę, że
każdy człowiek ma takie właśnie pragnienia. Warto marzyć o tym, by być ofiarnie
kochającym mężem, tatą, żoną i matką, a także o tym, żeby moi bliscy codziennie
przeze mnie nie płakali. Sprawdzianem tego jest wzruszenie i wdzięczność. Takie
dobre marzenia Bóg składa w serce wszystkich ludzi, również w serce kapłańskie.
Ksiądz który jest wierny powołaniu, życiu, woli życia, Miłości, to największy na
ziemi obrońca małżeństwa i rodziny, a sensem kapłańskiego życia jest wspieranie
od rana do wieczora małżonków i rodziców i odkrywanie wymagań dla dzieci aby
były dobrymi ludźmi dzieci i pokonywały swój egoizm.
Skąd jednak kryzys i cierpienie w świecie ? Miłość małżeńska ma pierwszeństwo
przed każdą inną formą miłości między ludźmi i dlatego tylko ta Miłość została
przez Jezusa podniesiona do rangi sakramentu. Skoro miłość małżeńska jest
wzajemna, okazywana, to wszyscy małżonkowie powinni być bardzo szczęśliwi.
Tak powinno być. Ale jednak nie wszyscy małżonkowie są szczęśliwi?!
Po pierwsze, dzieje się tak dlatego, że działa w tym świecie osobowe zło - szatan
ale i struktury zła - rzeczywistość zła jest faktem w naszym świecie. Są również
i takie osoby, które z własnej winy, z winy swoich bliskich czy z winy otoczenia jeszcze nie dorastają do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Ma to miejsce np.
wtedy, gdy ktoś popadł w uzależnienia lub gdy jest skrajnym egoistą, niezdolnym
do empatii, zrozumienia i ofiarności dla dobra swoich bliskich. Czasem, kobiety
wmawiają sobie, że powinny poślubić mężczyznę w kryzysie, by go w ten sposób
„ratować”, a mężczyźni idą do małżeństwa z powodu widzenia tylko atrakcyjnej
dziewczyny. Tymczasem do małżeństwa nadają się tylko ci, których tu i teraz nie
trzeba ratować. Nie wolno mylić małżeństwa z ośrodkiem terapii. Od szczęścia
w małżeństwie radykalnie oddalają nie tylko egoizm, czy poważny kryzys
osobowości, lecz również lekceważenie przygotowania do zawarcia sakramentu
oraz brak decyzji i chęci uzdrowienia swojego serca. cdn.
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Kim są egzorcyści ?

Egzorcyzmy to posługa uwalniania od wpływu zła,
złego ducha, którą pełnił Jezus Chrystus i którą zlecił
czynić swoim uczniom w Kościele. Egzorcyzm jest
rozkazem wydanym w imię Boga demonowi, aby ten
wyszedł z osoby, zwierzęcia, miejsca lub rzeczy.
Pod ogólnie rozumianą nazwą egzorcyzmu można
rozumieć: . Egzorcyzm uroczysty, wielki, publiczny, który ma na celu wyrzucenie
złego ducha z opętanej osoby oraz uwolnienie od wpływów demonicznych.
. Egzorcyzmy prywatne, mniejsze, proste, to modlitwy do indywidualnego
odmawiania przez wszystkich wiernych, np. w chwilach pokus i dręczeń, które
pochodząc od złego ducha. W ten zakres wchodzą równocześnie modlitwy
o uwolnienie, czyli modlitwy wstawiennicze, z których mogą korzystać wszyscy
kapłani i wspólnoty religijne pod przewodnictwem kapłana lub diakona.
. Egzorcyzm chrzcielny włączony od początków chrześcijaństwa w sakrament
chrztu świętego jako specjalna modlitwa dająca ochronę i bezpieczeństwo.
. Stosowanie egzorcyzmowanej wody, oleju, soli i kadzidła przez każdego
wiernego w odpowiednich sytuacjach.
Woda, olej, sól, kadzidło może zostać pobłogosławione przez każdego kapłana
nie tylko egzorcystę zgodnie z modlitwą Rytuału rzymskiego. Egzorcystą może
być tylko ten kapłan, który działa jako egzorcysta w imieniu i autorytecie Kościoła
na mocy władzy otrzymanej w święceniach kapłańskich oraz za zezwoleniem
ks. biskupa ordynariusza diecezji.

