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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm.+ Maria Jan Wiktoria Jastrzębscy

Wtorek

.

zm. + Stanisław i Tadeusz Szczepanik

Środa

.

zm.+ Salomea Leśniak - intencja od córki Marii z rodziną

Czwartek

.

zm. + Maria, Maciej, Emil, Władysław, Stanisława, Marian Bek

Piątek

.

zm. + Michalin Teresa, Edward , Andrzej Szwast

Sobota

.

zm. + Helena i Władysław Turek

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

zm.+ Zofia Biały

Niedziela

.

W intencji Miłosza o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie -
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Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

/
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r. Rok III .

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

r.

. Dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pamiętajmy, że niebo jest też
celem naszego wędrowania na ziemi, do nieba wędrujemy przez wiarę.
.Parafianie ofiarowali w niedziele miesiąca złp. Bóg zapłać tym, którzy
pamiętali i wspierają nasze prace konserwacyjne i estetyczne w parafii.
. Trwa nowenna przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Zapraszam do
modlitwy do Ducha Świętego, zwłaszcza kandydatów do Bierzmowania.
. W środę zakończenie Nabożeństw Majowych i rozpoczęcie nabożeństw
czerwcowych - litania do Bożego Serca w intencji Misji Świętych. Rozstrzygniecie
konkursu majowego w niedzielę czerwca na Mszy Świętej o godzinie . .
.Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca czerwca. Przypominam o spowiedzi
w pierwszy piątek i w dniach poprzedzających pierwszy piątek miesiąca.
. W pierwszy czwartek adoracja relikwii Sw. Jana Pawła II.
. Do chorych uda się w czerwcu ks. Misjonarz w czasie Misji Parafialnych.
. Dziś świecenia diakonatu
diakonów a za tydzień świecenia prezbiteratu
w naszej Archidiecezji Przemyskiej. Módlmy się o powołania do kapłaństwa.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Kusiak, Longawa;
bardzo dziękuję rodzinom; Jakubik, Lawera - Kozubal, Frankiewicz za ostatnie
sprzątanie Kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer „Królowej Aniołów”.
. Nowożeńcom; Ozimina Piotr i Dorota Małgorzata Szyszlak życzymy wielu łask ,
zrozumienia i Bożego błogosławieństwa. Wierzymy że nasza Parafia powiększy
się o nową rodzinę, w której Bóg będzie na centralnym miejscu jako najwyższe
dobro i najwyższa wartość.
. Do wieczności odszedł śp. Jan Białogłowicz. Wieczny odpoczynek racz mu dać
Panie...

Z darem
ewangelicznego
słowa.

Wniebowstąpienie Pańskie .
„Dana Mi jest wszelka
władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie
wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”.
Z Ewangelii według Sw. Mateusza - Mt 8, 6-

„Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać Moje przykazania” mówi Jezus.

A chwilę później dodaje: „Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie
miłuje”... Nie sposób tego i dziś nie zauważyć: ten naprawdę kocha Jezusa, kto
zachowuje Jego przykazania; Jezus powiedział, że Jego przykazanie: abyśmy się
wzajemnie tak miłowali, jak On nas umiłował jest bardzo trudne: potrzeba abyśmy
potrafili za siebie nawet i oddać życie. Nie tylko swoje pieniądze, swój czas, swoją
dumę, świętą rację, czy swoje ambicje ale wszystko, aż do ofiary życia. To trudne?
Jasne. Ale przynajmniej się nie okłamujmy, że Jezus wymaga mniej, On daje nam
siebie na wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Za małe mam chyba serce, Panie Jezu. Nie potrafię ogarnąć nim tych wszystkich,

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć. Cześć . .
Adoracja Eucharystii.
Hostia jest niezwykłą tajemnicą obecności Boga.
We Francji, w okresie epoki Oświecenia, szerzącego
niechęć dla wiary i Kościoła, ruch eucharystycznej oraz
znak adoracji obejmował coraz więcej kościołów
i parafii. Św. Alfons Liguori zarządził na terenie swej
diecezji wystawienie Najświętszego Sakramentu
każdego wieczora. Później, kiedy św. Małgorzacie
Marii Alacoque objawił się Jezus, wskazał właśnie na
swe Serce, Serce gorejące nieskończoną miłością. To również Jezus nauczył ją
odprawiania „godziny świętej”, polegającej na adoracji wynagradzającej w nocy
z czwartku na piątek. W tym samym duchu miłości wzniesiono w sto lat później
Bazylikę Najświętszego Serca Jezusowego na paryskim wzgórzu Montmartre.
Dzień i noc, nieprzerwanie od
r., trwa w niej do dziś adoracja Chrystusa
w Najświętszym Sakramencie. Nad Paryżem, miastem kontrastów, tyglem kultur,
w najwyższej z kopuł, bo na wysokości metrów, w olbrzymiej monstrancji bieli
się hostia - żywy Bóg. Po wieży Eiffla to Jezus Chrystus jest najwyższym fizycznie
punktem w mieście. Te spotkania adoracyjne mogą nam się wydawać niekiedy
zupełnie bez sensu. Jednak w chwilach trudnych telefonujemy i dzwonimy do
przyjaciół, daleko mieszkających rodziców, osób zaufanych itp. . Opowiadamy
im o naszej pracy, problemach ze zdrowiem, dzieciach, złym szefie i szefowej,
o nowych meblach. Wykupujemy specjalne pakiety, aby taniej, więcej, dłużej
mówić. A czy potrafimy opowiadać o tym Panu Bogu? Czy w czasie jednej
niedzielnej Mszy Świętej, rozproszeni i znudzeni, jesteśmy w stanie o czymś Mu
powiedzieć? Omówić z Nim ważne sprawy? Bóg nie ma telefonu, a Jego tęsknota
za nami jest większa niż każdego z ludzkich przyjaciół. Czy adoracja, to krótkie
niepozorne zatrzymanie przed Nim, oczekującym, nie jest dobrym i przystępnym
sposobem, aby Go naprawdę spotkać? On milczy i nas słucha.
Kontemplować Jezusa w Eucharystii, to intuicyjnie skupiać się na rzeczywistości
Bożej - mówi O. Raniero Cantalamessa - i radować się Jej obecnością. Są tutaj
zawsze dwa spojrzenia, które się spotykają: nasze spojrzenie na Boga i Boże
spojrzenie na nas. Jeśli czasem nasze spojrzenie obniża się i słabnie, to jednak
nigdy nie słabnie Boże spojrzenie. Kontemplacja eucharystyczna sprowadza się
niekiedy po prostu do towarzyszenia Jezusowi, do pozostawania w zasięgu Jego
spojrzenia, dając także Jemu radość kontemplowania nas, bo chociaż stworzenia
nic nie znaczące i grzeszne, to jednak jesteśmy owocem Jego Męki, tymi, za
których On oddał życie - tak tłumaczy O. Raniero.
Jest w adoracji tajemnica spotkania z Bogiem. I dla każdego człowieka to
spotkanie jest inne. W każdym sercu Bóg objawia się inaczej. cdn.

Misje parafialne już blisko...
Dary Duchowe.

W czasie Misji Świętych Duch Święty wzbudza dobre i szlachetne pragnienia,
zamiary, plany, inicjatywy, zamierzenia i warto je wprowadzać w codzienne życie.
Potwierdzeniem dzielą Misji Świętych będzie tzw. Mała Peregrynacja i zapisanie
tych pragnień w Księdze Modlitw Parafialnych. Czasem zdarza się ze mamy wielki
zapał, wielkie pragnienia, ale gorzej z realizacją, napisanie tych pragnień na kartce
jest okazją do ich wypełnienia w codziennym życiu. Tak rodzą się dary duchowe.
Takim darem duchowym zrodzonym z modlitwy i miłości być; wierna modlitwa
rodzinna, poranna modlitwa każdego z członków rodziny, bezinteresowne dobre
uczynki spełnienie z miłością dla innych, opieka nad osobami chorymi i starszymi,
czytanie Pisma Świętego - codzienna lektura, jałmużna i ofiara za innych, duchowa
adopcja dziecka poczętego, pierwsze piątki miesiąca, pierwsze soboty miesiąca,
częstsza spowiedź, zmaganie z wadami narodowymi, rezygnacja z przyjemności
bezinteresowna służba i praca itp. Pomysłów jest bardzo wiele w zależności od
wyobraźni, wychowania i kształtowania. Spełnianie tych darów duchowych jest
znakiem rozumienia chrześcijańskiego życia. Świat współczesny często wyśmiewa
dary duchowe, nie chce ich czynić, liczy się sukces, biznes, kasa, a tymczasem to
duchowość jest siłą potężną dla wiary chrześcijańskiej i jej oparciem. Jest ona
fundamentem na którym warto się oprzeć. I do tych darów duchowych zachęcam
na czas Misji Świętych i peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia.
cdn.

