Intencje mszalne w tygodniu 12.04 - 18.04.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Danuta Czelniak - od wnuczki Anity z rodziną

Wtorek

18.00

+Irena Gruszczyńska - od wnuczki Róży

Środa

18.00

+Danuta Czelniak - od wnuka Mariusza z rodziną

Czwartek

18.00

+Kazimierz Czaja

Piątek

18.00

+Irena Gruszczyńska - od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

+Danuta Czelniak - od Anny i Andrzeja Piotrowskich z rodziną

Niedziela

8.00

+Henryka Jaracz - od córki z mężem

Niedziela

10.30

+Irena Gruszczyńska - od wnuka Rafała z rodziną

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 11.04.2021 r.
1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego. Dziś o godzinie 15.00 Godzina Miłosierdzia
w naszej wspólnocie parafii - nie zapomnijmy... Dziś też rozpoczynamy Tydzień
Miłosierdzia chrześcijańskiego. Pod kościołem składaka do puszek na „Caritas”,
dziś można również złożyć swoje wielkopostne skarbonki „Caritas” na ołtarzu
Ukrzyżowania Pana Jezusa.
2. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
3. Za tydzień - Niedziela Biblijna - rozpoczynamy w Kościele Tydzień Biblijny,
a w niedzielę - 18.04 - narodowe czytanie Pisma Świetego.
4. We wtorek swoje spotkanie formacyjne ma Akcja Katolicka. Zapraszam innych
chętnych do formacji sumienia w ramach Akcji Katolickiej, do wspólnej modlitwy
i odpowiedzialności za Kościół.
5. w tym tygodniu - 13 kwietnia - wtorek - Modlitwa Różańcowa za naszą parafię
w duchu fatimskiego zawierzenia.
6. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 17.04. proszę rodziny; Zgrych - Zborowski,
i Kamiński - Lampart. Dziękuję rodzinom; Szczurek - Szydło, Szczurek za ostatnie
sprzątnie kościoła. Bóg zapłać. Dziękuje ofiarodawcom za ofiary na kwiaty do
Bożego Grobu. Ofiarodawców zapisuję również do Kroniki Parafii.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Posprzątajmy - bardzo o to proszę - wieś i parafię Wietrzno na wiosnę...
10. W tym tygodniu - w sobotę - w naszej parafii sakrament małżeństwa zawarli;
Honorata Uliasz i Kamil Żołądek. Niech nowi małżonkowie wzrastają w naszej
parafii w łasce i codziennej miłości, niech ich wspiera Maryja, Królowa Aniołów.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 15 / 11. 04. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmie Was tym, czym sam żyję...
Uroczystość Bożego
Miłosierdzia.
z Liturgii Słowa...
Ref: Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Niech dom Izraela głosi:
„Jego łaska na wieki”.
Niech dom Aarona głosi:
„Jego łaska na wieki”.
Niech wyznawcy Pana głoszą:
„Jego łaska na wieki”.
z Księgi Psalmów (Ps 118 /117)
To zdumiewające ... Aby naprawić nieposłuszeństwo Adama i Ewy, pierwszych
rodziców, Syn Boży, a jednocześnie Syn Człowieczy, Jezus Chrystus, jest posłuszny
Ojcu aż do śmierci. Oskarżali Go, bo chcieli Go zabić. Tak mocno im przeszkadzał.
Mógł znaleźć jakiś wybieg, mógł się im wytłumaczyć, ale On był wierny do końca
Ojcu. Nie zważając nawet i na to, jak wiele będzie musiał za to posłuszeństwo
„zapłacić”. Czasem my wolelibyśmy jak w polskim przysłowiu zapalić „Panu Bogu
świeczkę, a diabłu ogarek”, i żyć tak, jak nam wygodniej.
Jezus uczy nas dziś w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, że trzeba być wiernym Bogu
do końca, nawet aż do otwartego Serca. A ta wierność to przede wszystkim też
wierność Bożemu Prawu Miłości; to Dekalog widziany w perspektywie dwóch
najważniejszych przykazań: miłości Boga i bliźniego. Tam nie napisano: „żyj jak
ci wygodniej”... Tam napisano „nie będziesz”, „nie będziesz”, i „pamiętaj”…
Niech Boże Miłosierdzie nas prowadzi: Jezu, ufam Tobie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

„Nie bój się”, zmartwychwstałem
Jezus.

Lęk wszedł na ziemię po odejściu nas ludzi od Miłości Boga. Lęk
zasiał w sumienia szatan, tak to on zasiał w sercu niepewność: czy
na pewno Pan Bóg chce naszego dobra, czy niczego przed nami
nie ukrywa. Próbujemy się przed lękiem bronić. Zabezpieczamy się
w każdy możliwy sposób. Chowamy swoje lęki pod grubą warstwą
makijażu i kremu przeciwzmarszczkowego. „Posiadanie” rzeczy,
pieniędzy, posady, władzy, (owe „mieć”) ma nam dać poczucie
bezpieczeństwa i umocnienia swojej pozycji w tym świecie. Tak
łudzimy się, że gdy nad czymś panujemy, to mamy kontrolę nad
swoim życiem. Podobnego uspokojenia swoich lęków szukamy w
obszarze relacji z ludźmi, i uzależniamy się od afirmacji, pochwał,
sukcesu, nieustannego bycia na pierwszym miejscu. Boimy się też
samotności, straty, i tego że wypadniemy z obiegu, staniemy się
bezużyteczni (itp.). Bóg nie chce, byśmy trwali w takim stanie...
Paraliżujący lęk jest przeciwieństwem wiary, tak Jezus chce, byśmy
Mu zaufali. Lęk też zniewala, i dlatego jest ulubionym narzędziem
szatana. Zły nienawidzi naszej miłości i wolności, bo sam ją utracił.
A w strefie lęku wolność nasza jest krucha. Szatan używa strachu,
by zaburzyć relację z Bogiem, ograbić nas z zaufania do Niego. Bóg
mówi inaczej: „Nie lękaj się ich, jestem z tobą, by cię chronić ”- to u
proroka Jeremiasza, w Księdze Izajasza: „Ja, Pan, twój Bóg, ująłem
cię za prawicę, mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie
lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!”.
I tak w wielu miejscach na kartach całego Pisma Świętego, ponad
trzysta razy wyrywa się z serca Boga pragnienie, byśmy się nie bali.
Jakie to jest dla Niego ważne! Jakie to ważne musi być i dla nas.
Dlaczego? Bo lęk jest zaprzeczeniem doskonałego szczęścia, które
jest w Bogu, jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
A do takiego szczęścia właśnie Bóg zaprasza człowieka. W Bogu
nie ma lęku, tylko Miłość (por. 1 J). Im bardziej się do Boga zbliżymy, im bardziej
otworzymy się i zadbamy o relację z Nim, im mocniej do Niego przylgniemy, tym
bardziej zanurzeni będziemy w przestrzeni bez lęku i obawy.
Nasze życie nie jest czystym przypadkiem, nie jest jedynie walką o przetrwanie,
ale każdy z nas stanowi historię umiłowaną przez Boga - mówi papież Franciszek.
- Znalezienie „łaski w Jego oczach” oznacza, że Bóg Ojciec dostrzega wyjątkowe
piękno naszej istoty i ma wspaniały plan dla naszego życia. Ta świadomość nie
rozwiązuje oczywiście wszystkich problemów ani nie usuwa niepewności życia,
ale ma moc jego dogłębnego przemieniania. Nieznane, które przyniesie nam
przyszłość, nie jest zatem mroczną groźbą, którą musimy przetrwać, ale czasem
sprzyjającym, danym nam, by żyć wyjątkowością naszego osobistego powołania,
być żyć prawdą zmartwychwstania. Jezu, ufamy Tobie.

Popatrzmy z wiarą...

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Zawierzenie świata Miłosierdziu Bożemu
przez Papieża Jana Pawła II.
„Boże Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie
Chrystusie, i wylałeś ja na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy
dziś losy świata i każdego człowieka, Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz nasza
słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie Trójjedyny Boże, zawsze
odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej
miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.
Św. Jan Paweł II – Akt Zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.
Kraków - Łagiewniki – 17. 08. 2002 r.
Tak, niech znów wypełnią się słowa św. S. Faustyny Kowalskiej;
„Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna
Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa za grzechy nasze i świata całego; dla
Jego bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego” (Dzienniczek 476).
Bądźmy wierni dla tego daru i tajemnicy.

