Intencje mszalne w tygodniu .
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Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

za parafian

Poniedziałek

.

zm.+ Tadeusz i Maria Guzik

Wtorek

.

zm. + Janina, Urszula, Edward

Środa

.

zm.+ Jan Białogłowicz - intencja od rodziny Stanisz

Czwartek

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od Edwarda i Zofii

Piątek

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od pracowników kopalni Bóbrka

Sobota

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od siostry Lucyny z rodziną

Niedziela

.

zm. + Paulina, Ludwik Pietruszka, Franciszek Czelny

Niedziela

.

zm. + Jan Białogłowicz - intencja od rodziny z Nienaszowa

Niedziela

.

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - .

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
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. Niedziela Zesłania Ducha Świętego. Pierwsza niedziela czerwca. Dziś zmiana
tajemnic różańcowych w naszej parafii i modlitwa adoracyjna Najświętszej
Eucharystii. Modlimy się o zaistnienie męskiej róży i w intencji Misji Świętych.
. W poniedziałek . - drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego - Święto
Maryi Matki Bożej i Matki Kościoła. Msze Święte o . i o . .
. Najbliższa niedziela to Uroczystość Trójcy Świętej. W tą niedziele równocześnie
kończy się czas spowiedzi wielkanocnej. Przypominam, że zaniedbanie tego
sakramentu spowiedzi wielkanocnej jest grzechem.
.Taca mszalna z pierwszej niedzieli jest ofiarowana na Seminarium Duchowne
w Przemyślu. Wczoraj świecenia kapłańskie-prezbiteratu - otrzymali z rąk J. E. Ks.
Arcybiskupa Adama Szala - nowych kapłanów - dla Archidiecezji Przemyskiej.
. Codziennie nabożeństwo czerwcowe - do Bożego Serca - w intencji Misji
Świętych. Zachęcam do modlitwy za Misje. Misje to okazja do naprawienia wielu
krzywd, do przebaczenia, odzyskania jedności, praktykowania wiary i praktyk
religijnych, Misje to dar odkrywania cudu wiary i Kościoła. Omadlajmy Misje
Święte w parafii, w codziennej modlitwie, bądźmy świadkami łaski Bożej.
. Zaproszenie na rocznice pobytu Papieża Jan Pawła II na ziemi Dukielskiej
i ziemi krośnieńskiej do Krosna i do Dukli na - czerwca
roku.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Kopczak, Mackoś;
bardzo dziękuję rodzinom Longawa, Kusiak, Soliński za kwiaty i za ostatnie
sprzątnie Kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania - jak zawsze - dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer
Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
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r. Rok III .

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

Z darem ewangelicznego
słowa.
Niedziela Zesłania Ducha
Świętego.
„Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy,
znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu. Nagle spadł z nieba szum, jakby
uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił
cały dom, w którym przebywali”.
z Dziejów Apostolskich - Dz , -4

Jeśli nie wierzycie dlatego, że ja to mówię,
wierzcie choć ze względu dzieła, które
widzicie i jesteście świadkami - mówi Jezus
w Ewangelii. I dodaje: Kto we Mnie wierzy,
będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych
uczyni, bo Ja idę do Ojca. Jakże to ważna wskazówka dla nas. Po pierwsze, nie
jesteśmy w dziele wiary sami. To nie my, a Ojciec, Syn i Duch dokonują dzieł, które
dzieją się przez nasze ręce. Jeśli sobie przypisujemy chwałę z ich powodu, to nie
ma w nas pokory chrześcijańskiej. Po drugie, ludzie mogą wierzyć ze względu na
osobę świadka, ale także wierzą, ze względu na dzieła, które widzą. Tak, wierzą
dlatego, że to co słyszą, rozpoznają jako prawdziwe, pochodzące od Boga. I jeśli
uwierzymy, to Bóg będzie działał swoją łaską przez nasze słabości. Duch Święty
sprawi, że każdy będzie umiał umiejętnie połączyć modlitwę z czynami. To na
modlitwie dokonuje się przemiana, i z modlitwy rodzi się cud nowego życia. Duch
Święty może w nas więcej dokonać, tylko musimy się odważyć na spotkanie z Nim
przez wiarę, sakramenty i praktykowanie życia chrześcijańskiego w Kościele.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach
modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Cześć . 4.

Zakochani siedzą na sofie, na podłodze
w kącie pokoju, na ławce w parku i często
nic nie robią, tylko patrzą w swoje oczy.
Znamy zresztą takie powiedzenie: Czy
widziałeś, jak on na nią patrzy? I wiemy,
że to znaczy, że pokochał. Adoracja jest
takim patrzeniem dwojga zakochanych;
jednego aż po krzyż, i drugiego, który
nawet jeśli jeszcze nie umie kochać, to
przynajmniej pozwala na siebie patrzeć.
Adoracja jest nie tylko wystawieniem
Najświętszego Sakramentu. Ona jest też
wystawieniem całego człowieka na
leczące spojrzenie Boga. Czy spojrzenie Kogoś, kto tak kocha, nie koi wszystkich
bolączek? Nie leczy wszystkich zranień? Pamiętam jak mały chłopiec, ciągnąc za
rękaw próbująca się modlić kobietę, pytał: - Mamusiu, a czy temu Panu Bogu to
nie jest zimno w tym złotym domku? - A czy temu Panu Bogu, który tak kocha, że
dał się za nas zabić, to nie jest smutno czekać na człowieka w pustych kościołach,
w tylu tabernakulach świata? Tak moglibyśmy spytać i my sami dziś, na progu
Misji Świętych. Jeśli monstrancja i hostia kojarzą się niektórym tylko z procesjami
Bożego Ciała, to ta propozycja jest dla nich: Przyjdźcie, niekoniecznie od razu
codziennie, niekoniecznie na godzinę, niekoniecznie z dobrym humorem. Przyjdź
taki, jakim jesteś. Dziś i jutro po pracy. Albo rano, zatrzymując się przed mijanym
po drodze kościołem. Wejdź do środka. Uklęknij przed tabernakulum i patrząc
we własne serce powiedz: On patrzy na mnie teraz. A ja znów pokłóciłem się
z żoną, zapomniałem zapłacić rachunki, nie dam rady z terminami w pracy, dzieci
mnie złoszczą, nie mam dla nich cierpliwości. Źle mi, trudno, ale On patrzy na
mnie. I takiego mnie chce. Teraz. Możliwości jest kilka. W kościołach Krosna są
kaplice stałej adoracji Najświętszego Sakramentu, trwa w nich adoracja
Chrystusa. Od minionego roku na mocy słowa ks. Arcybiskupa Adama Szala na
terenie Archidiecezji Przemyskiej we wszystkich kościołach parafialnych, odbywa
się publiczna adoracja Najświętszego Sakramentu, codziennie inna parafia...
Powstawanie coraz to nowych ośrodków życia eucharystycznego, nowych miejsc
adoracji i wspólnot jest namacalnym dowodem działania Jezusa i Jego pragnienia
przygarnięcia nas wszystkich do siebie - mawiała Matka Teresa z Kalkuty. Czy nie
powinniśmy o tym stale pamiętać i adorować Jezusa w prostocie serca?
Tak więcej być nic mieć. To pierwsza zasada Cywilizacji Miłości św. Jana Pawła II.
cdn.

Misje parafialne już blisko...
Dlaczego peregrynacja Obrazu Miłosierdzia.
Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem, jest Bogiem. Objawia nam dziś
nieustannie, nam wszystkim swoje Miłosierdzie - ukazuje Jego tajemnice. Nasz
język nie potrafi Boga ani objąć, ani opisać; Boże Miłosierdzie jest niepojęte, jak
niepojęty jest sam Bóg w tej Tajemnicy. Aby jednak odkryć choć w małej części przez wiarę - istotę daru Bożego Miłosierdzia trzeba nam rozbudzić w sobie też
pragnienie jakie wypowiedział w Ewangelii św. Filip Apostoł: Panie, chcemy Cię
zobaczyć... I tylko takie głębokie pragnienie wiary, modlitwy, nadziei i miłości jest
zdolne przemienić ten nasz współczesny świat. Mamy jako chrześcijanie żyć
nowymi siłami, nową łaską Bożą płynącą z modlitwy, miłości, ze słuchania Bożego
Słowa i z Eucharystii - bo w niej najpotężniej objawia się Boża Miłość i Miłosierdzie.
Dlatego potrzeba nam zastygnąć i pozostać w rodzinnym gronie w jedności,
i w modlitwie przy Bożym Sercu, które odsłoni przed nami wielkość swojego
Miłosierdzia. Wpatrujmy się w Jezusowe Oblicze, bo jest to coś niezwykłego,
a jednocześnie coś zwyczajnego. Patrzeć na Niego, a On niech patrzy na mnie.
Patrzmy również w cud otwartej Księgi, w Pismo Święte, które nam przybliża
i ukazuje rysy Jezusa Miłosiernego. „Nieznajomość Pisma - jest nieznajomością
Chrystusa" - podpowiada nam wszystkim św. Hieronim. Dlatego z tymi znakami
i błogosławieństwem J. E. Ks. Arcybiskupa rozpoczniemy peregrynacje...
cdn.

