Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm.+ Jan Białogłowicz - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

.

zm. + Władysław i Zenon Zborowscy

Środa

.

zm. + Wincenty i Helena Biały

Czwartek

.

Za parafian

Czwartek

.

w intencji małżonków -

Piątek

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

zm. + Julian Pachana

Niedziela

.

W intencji Miłosza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

lat sakramentu małżeństwa

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

.

r.

. niedziela zwykła. Rozpoczyna się czas wakacji, czas urlopów i wypoczynku.
Pamiętajmy na wakacjach o niedzielnej Mszy Świętej. Bądźmy wierni nauce
chrześcijańskiej, przykazaniom i Kościołowi.
. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie . połączone z nabożeństwami
czerwcowymi.
. . - Uroczystość Sw. Apostołów Piotra i Pawła, w tym dniu Msze Święte
o . i o . . Będziemy gościli w parafii misjonarza z Ekwadoru opowie nam
o misjach, można wesprzeć jego misyjne prace ofiarą do puszki pod kościołem.
. Pielęgnujmy owoce Misji Świętych i peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia
w naszej parafialnej wspólnocie , trwa peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego
nie zapomnijmy o darach duchowych i refleksjach, składamy je obok ambonki.
. Pierwsza sobota miesiąca lipca. Pamiętajmy o Maryi i o wynagrodzeniu Jej
Macierzyńskiemu Sercu zgodnie z planem i programem fatimskim Kościoła.
. W tym tygodniu będę na rekolekcjach w Seminarium. Zastępował mnie będzie
ks. Łukasz Mroczek. Ważne sprawy do mnie - po moim powrocie , lub na telefon
gdyby coś się bardzo ważnego wydarzyło w parafii .
. W trzecią niedzielę parafianie na Kościół ofiarowali
złp. Bóg zapłać
ofiarodawcom, którzy pamiętali o tej niedzieli w której wspieramy parafię.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Urbanik, Klecha Majer; bardzo dziękuję rodzinom Zborowski - Zgrych, Koszela za kwiaty i za
ostanie sprzątanie Kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;

Z darem
ewangelicznego
słowa.
Niedziela Zwykła
Nie bójcie się tych, którzy zabijają
ciało, lecz duszy zabić nie mogą.
Bójcie się raczej Tego, który duszę
i ciało może za tracić w piekle.
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież żaden z nich bez woli Ojca
waszego nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są
policzone. Dla tego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.
z Ewangelii według św. Mateusza Mt , –
Sw. Paweł pisze w lisie do Koryntian Kor , ; „Przechowujemy ten skarb
w naczyniach glinianych , aby z Boga była owa przeogromna moc a nie z nas”.
To jest owa wielka tajemnica wiary. Do niej prowadzi nas Kościół i do rozumienia
ze skarb serca jest w glinianym naczyniu. Duch Święty ukazuje ze możność nasza
jest z Boga. My czasem mówimy: naczynia gliniane i czekamy aż Pan Bóg za nas
wszystko załatwi. Tymczasem u Apostoła Pawła gliniane naczynia pojawiają się
w zupełnie innym kontekście. Świat usiłuje bowiem zniszczyć to, co jest delikatne
i wrażliwe, słabe, kruche, zdane na Boga, ale bezskutecznie. Bo owa przeogromna
moc, dzięki której nie poddajemy się zwątpieniu, nie rozpaczamy, nie czujemy się
osamotnieni, nie giniemy, jest z Boga, objawiającego w naczyniach glinianych
swoją moc, wielkość i chwałę. Nie bójmy się zatem tych, którzy o tym znaku
i żyją w oparciu o inne wartości. Jesteśmy przecież synami i córkami Boga.
Prośmy Ducha Świętego uwielbiając w modlitwie Jezusa aby owoce Misji świętych
pozostały w nas i ożywiły serca wprowadziły w nie myśl Ewangelii i dar
chrześcijańskiego życia x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.

Podziękowanie.
Pierwszymi dziękującymi za odwiedzenie Dukli
i kanonizację Bł. Jana z Dukli były dzieci i młodzież
z pedagogami z dukielskich szkół, które w nagrodę
za osiągniecia edukacyjne pojechały w lipcu
roku na pielgrzymkę do
Rzymu i Watykanu. Tam w ogrodach watykańskich spotkały się z „Dukielskim
Pielgrzymem”. Myślę, że dla wielu z nich było to najważniejsze spotkanie życia.
Jesienią
r. w październiku, jako przedstawiciele Komitetów Organizacyjnych
Pielgrzymki z Dukli i Krosna, pojechaliśmy do naszego Papieża z podziękowaniem
za czerwcowe wzruszenia. W niedzielę, października
roku zostaliśmy
przyjęci przez Ojca Świętego w salonie obok Sali Klementyńskiej. Było to
niezapomniane spotkanie. Kilkanaście osób i nasz Papież, który z każdym
rozmawiał przez chwilę, żartując i przekomarzając się na temat gościny w Dukli
i przywiezionych upominków. Dziekan dukielski, ks. Stanisław Siara przywiózł
kilka par ręcznie robionych wełnianych skarpet, co Ojciec Św. żartując skwitował:
„Co ja z tym zrobię, przecież w Rzymie nie ma mrozów!”. Gwardian dukielski,
o. Gabriel Kudzia ofiarował kryształową karafkę z wodą ze źródełka na Puszczy.
Wiceburmistrz Dukli, Jan Gosztyła wręczył pięknie rzeźbioną figurkę św. Jana
z Dukli kopię tego spod dukielskiego „Krzyża pojednania” , którą Ojciec Święty
z uśmiechem i miłością gładził po wyciągniętych dłoniach.
Wreszcie ja prezentowałem podziękowanie od wszystkich mieszkańców naszej
gminy, wykaligrafowane pięknie na zwoju skóry. Radośni opuszczaliśmy
watykańskie pałace. Wieczorem dotarła do nas wieść o śmierci w Dukli
ks. Prałata Stanisława Głogowskiego, który w czerwcu witał Papieża
w dukielskim klasztorze. Ot życie, przeplatane radościami i smutkami…
Następne podziękowania były już dla Świętego Jana Pawła II, kiedy mogłem
uczestniczyć w uroczystości Jego kanonizacji w Rzymie, w kwietniu
roku.
A teraz to już kolejna okazja do podziękowań i wspomnień na -lecie
nawiedzenia przez Niego Dukli.
Wietrzno, czerwiec
Zygmunt Nowak Burmistrz Dukli w latach:
–

r.
od

-tu lat obywatel Wietrzna

O peregrynacji słów kilka...
Plan modlitwy – jedna doba -

godziny - dla rodziny i Domu .

. Wprowadzenie Obrazu do Domu i Rodziny w Godzinie Miłosierdzia miedzy .
a . . Obraz, księgę Pisma Świętego i świecę przekazujemy w formie tak zwanej
uroczystej małej procesji.
. Ustawienie Obrazu w Domu na naczelnym przygotowanym miejscu; zapalenie
świecy, ułożenie Księgi Pisma Świętego i powitanie Obrazu modlitwą lub pieśnią .
. Msza Święta w Kościele - staramy się uczestniczyć rodziną we Mszy Świętej .
. Wieczorne Nabożeństwo Rodzinne w domu - modlitewne spotkanie wszystkich
członków rodziny wokół Obrazu Bożego Miłosierdzia .
. Indywidulane modlitwy i adoracje przy Obrazie Jezusa w zależności od potrzeby
i pragnienia. Dzielenie się Bożym Słowem i Ewangelią - okazja do wybaczenia
i naprawienia krzywd do zadośćuczynienia i dobrych postanowień.
. Rozmowa rodzinna i ukierunkowanie postawień po peregrynacji Obrazu
Miłosierdzia Bożego.
. Zapis w pamiątkowej Księdze Peregrynacji. Księga jest w kościele i zapis do niej
dokona się Po Mszy Świętej - chodzi o to aby rodzinne postanowienia były
objęte tajemnicą wobec parafii, składamy je w kościele do Księgi przy ambonce .
. Poranna modlitwa przed Obrazem Bożego Miłosierdzia.
. Uroczyste odprowadzenie Obrazu do następnego domu.
cdn.

