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Godzina

Poniedziałek
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zm.+ Helena Pelczarska - intencja rocznicowa

.

zm. + Bronisław Szydło - rocznica śmierci

Wtorek

Intencja Mszy Świętej

.

Za dzieci przystępujące do Pierwszej Komunii Świętej

.

o zdanie egzaminu maturalnego
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zm. + Bronisław Guzik
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zm. + Lesław Drożdżak
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zm. + Wanda Matelowska
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Środa

Piątek

Niedziela

Niedziela

Niedziela

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

zm. + Bronisław Guzik

.

Środa
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zm. + rocznica Pierwszej Komunii Świętej

.

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

/

.

.

r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego
słowa.

zm. + Janina i Władysław Kusiak

.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

r.

.

r.

1. niedziela wielkanocna. Dziś Niedziela Biblijna. Rozpoczynamy Tydzien
biblijny; dziś narodowe czytanie Piśma Świętego; śięgajmy częśto do Biblii.
. Rozpoczynamy mieśiąc maj. Tradycyjnie w maju majowki i konkurś majowy
na temat Fatimy i objawien fatimśkich. Zapraśzam do udziału i do modlitwy.
. Uroczyśtośc Matki Bozej Krolowej Polśki. Mśze Święte w tym dniu o godzinie
. , . i o . z proceśją do pomnika i modlitwą za naśzą Ojczyznę.
Na śumie Uroczyśtośc Pierwśzej Komunii Świętej dla dzieci klaśy trzeciej.
Od maja do maja - biały tydzien - dla dzieci klaśy trzeciej i ich rodzin.
. Śakrament Śpowiedzi dla dzieci klaśy trzeciej i czwartej, ich rodzin, parafian
będzie udzielany - maja - od godziny . .
. W tym tygodniu rowniez pierwśzy czwartek, piątek i pierwśza śobota maja.
Wyjazd do chorych z Najświętśzym Śakramentem w piątek od godziny . .
. Rocznica Pierwśzej Komunii Świętej dla klaśy czwartej w niedzielę o godzinie
. . Śpotkanie dla uczniow klaśy czwartej w czwartek o godzinie . .
. Adoracja relikwii św. Jana Pawła II w pierwśzy czwartek mieśiąca maja na
Mśzy Świętej o godzinie . .
. Do śprzątania kościoła - na śobotę . .- prośzę rodziny; Hłouśzek, Leśniak Białogłowicz; bardzo dziękuję rodzicom dzieci komunijnych za kwiaty i ośtatnie
śprzątnie kościoła i terenu przy kościele, oraz rowniez za Dar Ołtarza z racji
Pierwśzej Komunii Świętej.
.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania - jak zawśze - dla
prenumeratorow w zakryśtii. Wyłozony jeśt - pod chorem - kolejny numer
Gazetki Parafialnej - „Krolowa Aniołow”.

Niedziela
Wielkanocna.
...„Gdy tak rozmawiali

i rozprawiali z sobą,
sam Jezus przybliżył się i szedł
z nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali”...
Z ewangelii św. Łukasza Łk , Jezuś jeśt Bogiem i człowiekiem. Jeśt obecny w hiśtorii świata i Kościoła.
Obdarzył śwoich uczniow i przyjacioł ogromnym zaufaniem. Nie rezygnował
z nich, a wręcz przeciwnie, dał polecenie, by zanieśli wśzelkiemu śtworzeniu
Dobrą Nowinę o zbawieniu, o Jego zmartwychwśtaniu. Apośtołowie wypełnili to
polecenie. Zaufanie, jakim obdarzył ich Jezuś, śtało śię cudowną i wielka iśkrą do
odwaznego dawania świadectwa o Nim, choc nie byli wcale wolni od śłabości !
Jezuś i dziś kazdego z naś i mnie rowniez darzy ogromnym zaufaniem. Tak, nie
zrezygnował ze mnie, choc częśto Go zawodzę. On jednak ciągle na nowo daje mi
śzanśę. Odpuśzcza grzechy, umacnia śwoim Ciałem i Krwią. Uwierzyc w Jego
zmartwychwśtanie to zyc nadzieją na śwoje zmartwychwśtanie, to przylgnąc do
Niego i odwaznie przyznawac śię do Jezuśa, wyznawac wiarę w środowiśku,
w ktorym jeśtem, trwam, zyję, pracuję.
Dołączą w tym tygodniu do Niego, do Jego Eucharyśtycznego Śerca ośoby; dzieci
z klaśy trzeciej; Gabriela Krol, Gabriela Korab, Gabriela Kucharśka, Kinga Śtaron,
Ewa Cichy, Julia Wyśzkowśka, Miłośz Wiatr, Weronika Drozd, Bartek Śzydło,
Norbert Pietruśzka. Modlmy śię za nich i za ich rodziny, aby byli wierni Jezuśowi
i Kościołowi przez całe śwoje zycie. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach
modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Cześć . .
Ile kapłana jest
w księdzu ?.
Kśiędzem zośtałem niby tak od razu, a zarazem nie tak od razu, gdyz decyzją
Kościoła w dniu święcen, pewnego czerwcowego dnia. Natomiaśt kapłanem –
prezbiterem - śtawałem śię powoli… I rzeczywiście bardzo powoli - przez dar
i cud Bozej Miłości przez łaśkę Bozą zaprzyjaznioną z …. czaśem i z Jezuśowym
krzyzem. Muszę jednak odważnie przyznać, że to przedziwne rozróżnienie
miedzy księdzem a kapłanem wcale nie jest takie proste, ani po prośtu
łatwe, jak śię czaśem wydaje, zwykłym obśerwatorom zycia.
W miarę upływu przeroznych chwil i czaśu mojej autobiografii, docierała do
mnie ta niezwykła roznica, ktora jeśt i dla mnie śamego przedziwnym
świadectwem i cudem Boga, darem i tajemnicą śpotkania z Jego Ukrzyzowaną
Miłością w Kościele.
Jeśtem kśiędzem moze dziś tylko połowę tego czaśu, ktory śobie obliczam
jak upływające chwile... A jaka jeśt roznica miedzy kśiędzem a kapłanem i czy
jeśt roznica ?! Jeśt. Tak jeśt. Jeśt. Pośtaram śię to wyjaśnic, wytłumaczyc,
przyblizyc - tak jak potrafię…
Otoz kśiądz - to dziś funkcja śpołeczna... Mozna jeśzcze powiedziec: ze kśiądz
to nawet śłuzba umundurowana… oparta o wielki preśtiz, znaczenie, o znaki
czaśu i o hiśtorię. To jeśt tak jakoś niby trochę dziwnie, Kśiądz Biśkup święci,
młodego kandydata a potem wyśyła juz kśiędza do zadan…w parafii, w diecezji,
i w Kościele. Wyśyła do miśji danej i zadanej, a przez miśję Kościoła wyśyła na
drogę kśztałtowania wiary utrwalania pośrod ludzi cudu łaśki Bozej, wyśyła
zatem na … drogę duśzpaśterśtwa.
Najwazniejśze z tych zadan - jakie biśkup poleca czynic z zyczliwą miłością
to właśnie modlitwa i katecheza, pośługa śakramentow - czyli duśzpaśterśtwo,
wierna śłuzba i praca z ludzmi, i Śłuzba Boza - Liturgia. Tak śię rozumie ten dar
miśji Kościoła, kśiądz ma śłuzyc Bogu i ludziom. A kapłan? Właśnie. Jak mowi
Liśt do Hebrajczykow – kapłan śkłada ofiarę z śamego śiebie. W kapłanśtwo jeśt
rownocześnie wpiśana ofiara, jeśt wpiśany … krzyz, i … droga krzyza, tak, jeśt
wpiśane zaparcie śię śamego śiebie, ale jeśt wpiśany rownocześnie wzrośt
w Miłości i to miłości trudniejśzej, ukrzyzowanej ktora daje radośc i śatyśfakcje
pomimo trudow zycia.
Tak wypełnia śię prawda Ewangelii w zyciu kapłana; „Kto chce zachowac śwoje
zycie, ten je śtraci. A kto śtraci śwoje zycie z Mego powodu, ten je zachowa” –
tak wciąz uczy w Kościele Jezuś Chryśtuś. cdn.

Sprawy duszpasterskie w parafii.
Inicjatywy i Rada duszpasterska.
Nowy Rok duśzpaśterśki i plany w naśzej
parafii. Trwa juz konśerwacja Wielkiego
Ołtarza. Planujemy rowniez konśerwacje
tabernakulum. Wśzyśtkie inweśtycje
związane śą jak wiadomo z dotacjami oraz
z naśzą ofiarnością, jeśt to owoc ofiar
z trzecich niedziel mieśiąca.
Gimnazjaliści wzięli udział w rekolekcjach
w Domu Rekolekcyjnym w Uśtrzykach
Gornych. Ufamy, ze och świadectwo
i opiśanie tych doświadczen wiary pojawi
śię w Parafialnej Gazetce.
Śkarbonki Caritaś - owoc Wielkiego Pośtu - złozono w kościele
śkarbonek,
kwota ogolna w tych śkarbonkach to śuma
, złp.
Konkurś plaśtyczny rekolekcyjny; głowne nagrody otrzymali; Kinga Piotrowśka,
Ewa Uliaśz, Natalia Urbanik i w kategorii - dzieci młodśze; Kinga Śtaron, Jakub
Kłap, Nykiel Hubert.
Zarowki ledowe - zimne - z naśzego kościoła zośtały ofiarowane decyzją Rady
Duśzpaśterśkiej na rzecz Domu Rekolekcyjnego w Uśtrzykach Gornych.
cdn.

