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Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

zm.+ Teresa Świątek

Wtorek

.

zm. + Zofia Kucharska - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

.

zm. + Edward Sęp - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

.

zm. + Katarzyna i Justyn Artabus

Piątek

.

zm. + Radosław Drożdżak

Sobota

.

zm. + Edward Sęp - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

zm. + Tadeusz Jastrząb

Niedziela

.

zm. + Tadeusz Artabus

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
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r. Rok III .

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

Z darem ewangelicznego słowa.
Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie - .

.

r.

. niedziela wielkanocna. Dziś zmiana tajemnice różańcowych i dziś niedziela
adoracyjna. Rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania do Służby Bożej.
. . . - Modlitwa za misje parafialne i rozdanie dyplomów dla Bierzmowanych.
Nabożeństwo poprowadzi ks. Mirosław Wójcik - wikariusz z parafii św. Jana
i Piotra w Krośnie. Włączmy się w tą modlitwę, Misje Święte już za miesiąc.
. Akcja Katolicka ma swoje spotkanie formacyjne we wtorek po Mszy Świętej.
. Zakończenie Białego Tygodnia dla klasy trzeciej również we wtorek maja.
. Nabożeństwa majowe i konkurs fatimski codziennie w maju o . . Zapraszam
czcicieli Najświętszej Maryi Panny.
.Sakrament Bierzmowania dla kandydatów do Bierzmowania będzie udzielany
przez J. E. Ks. Bpa Stanisława Jamrozka - maja - w parafii Dukla Fara.
maja - spowiedź dla bierzmowanych - w Dukli - w czasie próby i składania
przyrzeczeń trzeźwościowych. maja - egzamin ustny i rozmowa z ks. Dziekanem
u mnie na plebani dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Longawa, Szuba;
bardzo dziękuję rodzinom; Hłouszek, Białogłowicz - Leśniak za ostatnie sprzątnie
naszego kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.
. Dukielski Marsz dla życia - w najbliższą niedzielę - maja. Zapraszają Ojcowie
Bernardyni. Foldery są wyłożone tam gdzie Parafialna Gazetka.
Ogłoszenie społeczne.
Zapisy do klasy zerowej w Wietrznie - w piątek

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

maja. Zaprasza Dyrekcja Szkoły.

„Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego” - Psalm

.

„Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać
i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie
i miały je w obfitości…” Jezus
Odejść i pozostać. Pozostać i odejść. Jakże inna jest
Boża myśl niż myśl ludzka, inna jest Boża mądrość niż nasza mądrość światowa.
Ale zanim odkryjemy ten wymiar różnicy i zastosujemy Bożą Mądrość w życiu,
zanim ta chwila wymiany w nas nastąpi, trzeba stoczyć inną walkę, jest to walka
i zmaganie duchowe o dusze i o zbawienie wieczne. Prawdziwą bitwą jest zawsze
bitwa o nas, o mnie. On, Bóg mnie zmieni, czy świat mnie zmieni…?
Św. Paweł ujmuje to zmaganie w słowach; „Z dwóch stron doznaję nalegania”.
„Pragnę odejść i zarazem pragnę pozostać”. Jego głos, Głos Jezusa „jest słodki
a twarz pełna wdzięku”. Głos świata jest pełen emocji, natarczywy, zniewalający
umysł i serce, zagłuszający słowa Oblubieńca, a smutna twarz przykryta szminką
ułudy szczęścia. Ziarno w nas obumiera, gdy podążamy za Głosem i Jezusową
Twarzą umieramy, ale rodzimy się na nowo; podążając za głosem natarczywości
i świata marniejemy i umieramy. A łaską jest stoczyć walkę o to co w nas jest Boże.
W tym zmaganiu będą również uczestniczyli uczniowie Gimnazjum, którzy
przyjmują Sakrament Bierzmowania - dojrzałości chrześcijańskiej; Hubert Klaczak,
Elżbieta Wierdak, Dominika Mazur, Angelika Niezgoda, Gabriela Dembiczak,
Kacper Wilk. Niech idą wiernie za Bożym Głosem do Serca Kościoła.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być nic mieć . Cześć. .

Ile kapłana jest w księdzu.
Tak, Kapłanem trzeba się stawać, ale nie
tyle przez ilość wykonywanej pracy, ile
bardziej przez dar i tajemnicę spotkania
z Bogiem, przez ofiarę z siebie samego,
czasem jeszcze przez trud i chorobę,
cierpienie i boleść, samotność i …trudy
życia itp. ; a zwłaszcza przez wierność,
przez lojalność, przez cierpliwość,
i wielkoduszność, przez łaskę.
Dlatego te wszystkie trudne graniczne
sytuacje, w które wchodzi kapłan,
są niekiedy wielkim ryzykiem, poświęceniem, ofiarą z siebie, itp. gdyż może
w nich zostać wyśmiany, upokorzony, poniżony, sponiewierany, a nawet może
zostać tak jak Jezus … ukrzyżowany, odrzucony - przez swoich i czasem tak się
rzeczywiście dzieje ... to wszystko jest też podstawową drogą kapłańską.
Widać ten znak ukrzyżowania w upływającej historii, w historii naszej Ojczyzny
Polski, widać to równocześnie historii Kościoła i świata. Tak, widać takie postawy
u ks. Andrzeja Boboli, widać w postawie ks. Karola Wojtyły, widać w absolutnej
postawie gestu i ofiary życia księdza Jerzego Popiełuszki, czy wielu innych
podobnych jak on, na przestrzeni minionych lat i wieków dwóch tysięcy lat
upływającej nieustannie historii Kościoła ...
Ks. Jerzy Popiełuszko na początku był również księdzem, a na ołtarz został już
wyniesiony jako kapłan Jezusa Chrystusa, który w Jego imię oddał życie.
Podobnie było w autobiografii ks. Karola Wojtyły - naszego Papieża - będziemy
obchodzili za niedługo rocznicę jego urodzin - maja.
Tak, rzeczywiście długa jest ta niezwykła droga, długa jest, i rzeczywiście warto ją
odkrywać, poznawać, doświadczać, gdyż jest to droga do zrozumienia tego, że
ksiądz i kapłan to dwie różne sprawy, które obok siebie położne mogą na nowo
zmieniać ten świat przez świadectwo życia dla Kościoła.
I bardzo długa jest jeszcze do przebycia droga zrozumienia, że to Jezus sam
wybiera swoich kapłanów, a potem ich sam do siebie upodabnia jeśli chcą...
Dziwne być może są dla niektórych te moje słowa, ale płyną one z mego serca,
z mojej modlitwy i szukania Bożego Królestwa dla parafian, płyną one również
z zatroskania o nieśmiertelne dusze, i o źródła kształtujące postawy ludzkie, tak
jak mówił i zapisał dla nas św. Jan Paweł II w „Tryptyku Rzymskim” i nie tylko
w nim, ale w innych pismach ofiarowanych dla nas na XXI wiek.
cdn.

Konkurs majowy Fatima dar dla świata.
Miesiąc maj to szczególny miesiąc
w każdym roku, i to nie dlatego, że jest
w nim widoczna i wyeksponowana
przed naszymi oczyma i wyobraźnią
tak bardzo mocno ukwiecona wiosna, ale dlatego, że maj jest znakiem wyboru
refleksyjnej drogi życia i wiary do Pana Boga przez Maryje Niepokalaną Matkę.
W tym roku mija lat - od wydarzeń fatimskich, które tak mocno zawarzyły na
XX wieku i historii Kościoła. W naszej parafii powracamy w majowym konkursie do
tych wydarzeń dla zrozumienia i utrwalenia w codziennym życiu z wiary, jak ważne
czasy stały się naszym udziałem. Konkurs ma na celu nie tyle naukę i zdobywanie
wiedzy o Fatimie, ile bardziej odkrywanie świadectwa miłości do Boga i Jego Matki
Maryi. W drodze wychowania nowych pokoleń w duchu miłości chrześcijańskiej,
to świadectwo wierności dla Kościoła jest fundamentalne. Potraktujmy sami ten
konkurs jako szczególny znak odpowiedzialności za depozyt wiary. Matka Boża
Fatimska, która odwiedza nasze domy w znaku figurki, niech będzie dla nas
przypomnieniem, że do Boga warto powracać z otwartym sercem po łaskę. Ona
przygotuje nas równocześnie na Parafialne Misje Święte.

