Intencje mszalne w tygodniu 7.05 - 13.05.2018 r.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Maria i Zygmunt Marosz

Wtorek

18.00

zm. + Stanisława i Tadeusz Szczepanik

Środa

18.00

zm. + Paweł Mackoś - intencja od kolegów z Sieniawy

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. + Paweł Mackoś - intencja od kolegów z Sieniawy

nr 18 / 6. 05. 2018 r. ( Rok IV ).

Piątek

7.50

zm. + Paweł Mackoś - intencja od kolegów z Technikum

Sobota

18.00

zm. + Paweł Mackoś - intencja od kolegów z Technikum

Niedziela

8.00

zm. + Krzysztof i Marian Dziadowicz

Niedziela

10.30

zm. + Irena , Edward, Elżbieta Wierdak, Stefania Bąk

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 6.05.2018 r.
1. 6 Niedziela Wielkanocna. Dziś pierwsza niedziela miesiąca maja, jest to niedziela
adoracyjna i zmiany tajemnic różańcowych. W modlitwie różańcowej wypraszamy
odwagę wzięcia Maryi do siebie. Dziś również rocznica pierwszej Komunii dla
klasy czwartej Szkoły Podstawowej na Mszy Świętej o godzinie 10.30.
2. Spotkanie Akcji Katolickiej we wtorek po Mszy Świętej na plebani. Zapraszam
chętnych parafian do tej drogi dzielenia się troską o wspólnotę Kościoła i parafię.
3. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00 z wyjątkiem piątku - w tym dniu
będzie udzielany sakrament Bierzmowania dla klasy trzeciej Gimnazjum w Dukli.
Msza Święta z nabożeństwem majowym - rano - o godzinie 7.15.
4. Jutro w poniedziałek spotkanie kandydatów do sakramentu Bierzmowania
z Ks. Dziekanem o godzinie 16.30 - na plebani.
5. W poniedziałek wtorek i środę nabożeństwa o urodzaje. Udamy się z procesją
i modlitwą - ponieważ jest to jeszcze biały tydzień - do Krzyża misyjnego, oraz do
ołtarza polowego, i do figury Matki Bożej Niepokalanej na posesji u Państwa
Szopów. Zapraszam parafian do tej szczególnej modlitwy o urodzaje i chleb.
6. 13 maja o godzinie 15.30 po Mszy Świętej - Różaniec - to modlitewny owoc po
Misjach Świętych i podsumowanie dla Gimnazjalistów z klasy trzeciej.
7. Do sprzątania kościoła i do wykoszenia trawy na parafialnym cmentarzu na
sobotę - według sugestii Rady Duszpasterskiej - 12.05. proszę rodziny; Jastrzębski,
Kamiński-Haniebnik, Cichy, Mikosz, Szombara, bardzo dziękuję rodzinom; Szopa,
Leń, Solińscy, Pietruszka za ostatnie sprzątnie kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Do naszej parafii dołączyła przez sakrament chrztu świętego Gloria Gryczka.
Rodzicom gratulujemy potomstwa i wymadlajmy również otwartość małżonków
w parafii na dar życia, na potomstwo.

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Z darem
ewangelicznego słowa
6 Niedziela
Wielkanocna.
„Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was
wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc
wasz trwał – aby Ojciec dał wam
wszystko, o cokolwiek Go poprosicie
w imię moje. To wam przykazuję,
abyście się wzajemnie miłowali”...
z Ewangelii według św. Jana (J 15.9-17)
W imię Jezusa Chrystusa idźmy w ten współczesny świat. Imienia Jezusa Pana
i Zbawiciela przyzywajmy w modlitwie, w Miłości. Jego Imię uzdrawia. Jego Imię
odpuszcza grzechy, czyni nas wolnymi i odpowiedzialnymi za świat i Kościół.
W słowach Jezusa skrywa się podstawowa prawda wiary, tak, Jezus jest Bogiem;
„Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie”... - tłumaczy Jezus Filipowi. Tak, o cokolwiek
prosić będziemy Boga, dla Jego chwały, On to uczyni. Potrzebne jest również nam
doświadczenie wysłuchanej modlitwy, wysłuchanego krzyku w modlitwie, czy
spełnionej prośby i ofiarowanej Miłości. Wielkie rzeczy dokonują się wtedy, gdy
zasiewamy w codzienności małe dobro. Jeśli z Nim pragnę żyć, kochać świat, ludzi
to warto pamiętać, że Jezus dotrzymuje słowa. Zawsze. Jego plan jest ofiarowany
dla każdego. Jezus pragnie większej chwały Ojca, a ja nawet gdy boję się trudów,
i wołam zatroszcz się o mnie, jestem tylko człowiekiem! On odpowie i pomoże
łaską. Polecamy Jezusowi Panu kandydatów do Bierzmowania; Konrad Bogaczyk,
Michał Ukleja, Wiktoria Baniak, Martyna Swistak, Marosz Daria, Grzegorz
Longawa, Bartek Dębiec, Natalia Knap. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Łagodność sposobem na rany
zadane przez słowa...
Łagodność jest bardzo ważną umiejętnością,
cechą, cnotą i darem zachowania pokoju serca
w zwyczajnej codzienności, trudzie i w cierpieniu,
oraz w świętowaniu i w odpocznieniu, zwłaszcza
wobec ludzi przykrych i czasami dokuczliwych.
Łagodność maluje się na twarzy, w spojrzeniu,
w dotyku, ujawnia się w głosie i w słowach. Jest
„ciepła” i należy ją wypracowywać i wymadlać
u Boga. Osobiście i ja sam musze przyznać, że
brakuje mi bardzo pełnego daru łagodności.
Muszę się o ten dar modlić i uczyć od Jezusa, na
Jego wzór - „Uczcie się ode mnie bo cichy, łagodny
i pokornego serca”- (Mt 11,29) - tak, te Jego słowa
z Ewangelii to serce Dobrej Nowiny. Dla wielu
chrześcijan łagodność jest czymś więcej niż tylko
rzeczywiście zwykłą cnotą. Jest ona tajemnicą i darem dotyku Miłości Tego, który
przyszedł na świat jako Dzieciątko w żłobie w Betlejem, milczał wobec agresji
u Heroda i Piłata, został obnażony na krzyżu, oddano Go w ramiona Matki, był
pokorny i łagodny nawet w swej Mece i chwale. Jak wspomniałem na początku,
łagodność jest cnotą aktualnie rzadko spotykaną, żyjemy bowiem w epoce, która
dowartościowała przemoc, użycie siły i agresji , postawienie na ludzkie „ego - ja”.
Łagodność jest jednak piękna i drogocenna i pomaga leczyć rany zadane przez
słowa. Wymaga ona prawdziwych zmagań i walki od tego, kto zgodzi się na nią
postawić. Z czasem stanie się jednak mocą dla niego i prorockim świadectwem
dla całego jego otoczenia. Z pewnością i my potrzebujemy dzisiaj prorockiego,
być może nawet i takiego trochę szokującego świadectwa życia ludzi łagodnych
i pokornych. Świadectwo to będzie polegało nie na długich przemówieniach,
językowej elokwencji czy oszałamiających czynach, ale na tym „czymś”, co nas
przyciągnie, uspokoi, wleje do serca pokój, skłoni do postawienia sobie ważnych
egzystencjalnych pytań czy podjęcia właściwych refleksyjnych decyzji. Mam
nadzieję, że te słowa może kogoś zainspirują do refleksji i zachęcą do okazywania
łagodności (Tt 3,2b). A może i ktoś dostrzeże swoje zaniedbania w tej dziedzinie
życia duchowego. Jest więc okazja do rozpoczęcia działania od nowa, w sposób
mądrzejszy niż dotąd, tak by w sposób twórczy, każdego dnia przyozdabiać się
w cichego i łagodnego duchem. Otwórzmy nasze serca na owoc łagodności,
który jest przecież potrzebny każdemu z nas i nieśmy ten dar łagodności naszym
bliźnim, zwłaszcza tym poranionym przez agresywne i niewdzięczne słowa,
słowa pełne pychy i odarte ze wspaniałomyślności ... (cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
O sakramencie Bierzmowania słów parę...
Obrzęd Sakramentu Bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk,
który oznacza ofiarowanie daru Ducha Świętego dla każdego
bierzmowanego i namaszczenie znakiem krzyżma świętego
(sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez
biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na
czole, to symbol wyciśnięcia znamienia, szczególnego znaku
Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Ksiądz Biskup wypowiada słowa:
„Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog księdza Biskupa
z bierzmowanym: „Pokój z Tobą”, a bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”.
Świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata do bierzmowania. Świadkiem
Bierzmowania może być taka osoba, która przyjęła sakramenty wtajemniczenia
chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, Bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne
z darem chrześcijańskiej wiary w Kościele. Zadaniem świadka jest troska o to, by
bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu.
Szafarzem, który udziela Bierzmowania, jest ksiądz Biskup. Może on, jeśli zachodzi
taka potrzeba, upoważnić do tego i innych księży. Kandydat do Bierzmowania
powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem Bierzmowania
zaleca się przystąpienie do sakramentu pokuty. Chodzi o to, by osiągnąć „wiek
rozeznania”, czyli taki stan, w którym potrafi się podejmować decyzje w sposób
odpowiedzialny, dobrowolny, dojrzały, pełen Miłości i pokory.

