Intencje mszalne w tygodniu 15.04 - 22.04.2018 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Zofia Olbrycht - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. + Tadeusz Białogłowicz

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

7.15

zm. + Zofia Olbrycht - intencja od uczestników pogrzebu

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

w intencji pewnej osoby - o łaski i Boże błogosławieństwo

nr 15 / 15. 04. 2018 r. ( Rok IV ).

Piątek

18.00

zm. + Zofia Olbrycht - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. + Julia, Franciszek, Janusz, Małgorzata

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

Niedziela

8.00

zm. + Zbigniew Cichy

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Zofia Olbrycht - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

Ogłoszenia duszpasterskie - 15.04.2018 r.
1. Dziś 3 Niedziela Wielkanocna. Pamiętajmy, że Czas Wielkanocny jest czasem
odkrywania Kościoła i szukania Jezusa w Kościele, pamiętajmy również że On
Jezus Zmartwychwstały pierwszy szuka nas i wzywa do wiary w cud Łamania
Chleba i Eucharystii.
2. Rozpoczyna się kolejny Tydzień Biblijny i już drugie narodowe czytanie Pisma
Świętego. Ta inicjatywa, obecna w polskiej rzeczywistości niech będzie dla nas
zachętą do rozważania i czytania Biblii - Słowa Bożego, które ma być naszym
codziennym pokarmem i drogowskazem na życie.
3. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00 z wyjątkiem środy. W środę
Msza Święta o godzinie - 7.15. W tym dniu bowiem udzielany będzie w Dukli
o godzinie 18.00 Sakrament Bierzmowania u Ojców Bernardynów i muszę tam
być z powodu pełnienia obowiązków dziekańskich w naszym dekanacie.
4. Katecheza dla klasy trzeciej Szkoły Podstawowej o sakramencie Eucharystii
i sakramencie pokuty we wtorek i w czwartek o godzinie 16.30 w Kościele.
5. Za tydzień obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza, i rozpocznie się Tydzień
modlitw o powalania kapłańskie i zakonne.
6. Dziś po sumie krótkie spotkanie Rady Duszpasterskiej w celu zadecydowania
i omówienia bieżących spraw i ogrzewania Kościoła.
7. Do sprzątania naszego kościoła - na sobotę - 21.04. - proszę rodziny; Kucharski,
Karpacinski, Kowalska, bardzo dziękuję rodzinom; Zborowski, Leń Kucharski
i P. Beacie Uliasz za ostatnie sprzątnie kościoła i rozebranie Bożego Grobu.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. P. kościelny rezygnuje sam - na własne życzenie - z funkcji kościelnego.
Daje to ogłoszenie w celu poszukiwania kogoś kto by się podjął tego obowiązku
w naszej świątyni, przy naszej parafii.

Z darem ewangelicznego
słowa.
3 Niedziela Wielkanocna
„Uczniowie opowiadali,
co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa
przy łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym,
On sam stanął pośród nich i rzekł do nich:
„Pokój wam!”
z Ewangelii według św. Łukasza
(Łk 24, 35– 48)
Być może w tej wyrzucanej przez Jezusa
Apostołom niewierze jest obecna opiewana
podczas Wigilii Paschalnej w Wielka Sobotę
„błogosławiona wina”. Jezus kruszy powoli
upór i powolność serca Apostołów, przez
swoją cierpliwą Miłość. Towarzyszy ich przemianie, cierpliwie i wiernie. On sam
obdarowuje pokojem, darami Ducha Świętego. Tak doprowadza ich do tego
szczególnego znaku słowa, gdy Piotr Apostoł jasno deklaruje: „nie możemy nie
mówić tego, co widzieliśmy i słyszeliśmy”...Tak, to właśnie w tym przechodzeniu od
„błogosławionej winy” do „ błogosławionej wiary” jest rzeczywiście nadzieja
i zachęta dla nas. Nie zawsze jesteśmy pewni, bardzo często jesteśmy zagubieni,
niezdolni do decyzji, nie rozróżniamy tego, co jest ze świata, z tym, co nie jest ze
świata, szukamy po omacku. Ale jak w pierwszych dniach po zmartwychwstaniu
Apostołom, tak i nam, Pan Jezus towarzyszy w tym duchowym zmaganiu;
wyjaśnia Pisma, łamie dla nas chleb, posyła swego Ducha Świętego, prowadząc do
pełni refleksyjnej wiary i odkrywania Kościoła - Domu . Nie jest wstydem szukanie.
Szukanie Boga, który szuka nas pierwszy, jest łaską. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Wiara po Wielkanocy.
Ilu z nas w swoim życiu straciło już osoby,
na których nam bardzo zależało, może
Przyjaciół, może kogoś bardzo bliskiego.
Ilu z nas po ich odejściu, czy może nawet
i śmierci nie wyobrażało sobie bez nich życia?
Kiedy odchodzi Człowiek, który towarzyszył
nam niemal od zawsze; Człowiek, któremu
bardzo wiele zawdzięczamy, mamy wrażenie,
że po jego odejściu czy nawet i śmierci
zagubimy się w ciemności, bo nie będzie
osoby, która wskaże nam drogę do celu
(por. J 8,12); będziemy bowiem potykali się
o przeszkody, bo nie ma tego, który nas przed nimi ochraniał (por. Łk 15,4-6).
Widziałam i ja wielu ludzi żyjących bez Boga i Jego Miłości. Rozmawiałam z tymi,
którzy z różnych powodów stracili wiarę. Miałam do czynienia również z osobami
samotnymi, których serca od bardzo dawna były zamknięte przed Chrystusem
i Jego Miłością, Jego Sercem Jego łaską (por. Ap 3,20). I mimo, iż oni wszyscy
sprawiali wrażenie ludzi zadowolonych z życia, przy bliższym poznaniu takim
głębszym okazywało się, że były to jedynie pozory…
Jezus umarł (por. Mk 15,37). Ten, który oddał życie z miłości do wszystkich ludzi;
jest dziś z nami obecny jako Pan Zmartwychwstały, przychodzi w Eucharystii.
Nie, to nie jest dla nas koniec. Jezus Chrystus został ukrzyżowany, umarł,
ale i zmartwychwstał (por. Mk 16,9). I od tamtej pory nieustannie szuka kogoś,
kto z Nim po prostu będzie; kto będzie z Nim zaczynał i kończył każdy dzień;
kto się Go nie zaprze, kiedy tak będzie wygodniej (por. Mk 14,72); kto zostawi Mu
swoje słabości, bo one nie decydują o tym kim się jest w oczach Boga, tak, bo
przecież moc nasza w słabości się doskonali (por. 2 Kor 12,9), a człowiek
naprawdę może wszystko w Tym, który go umacnia (por. Flp 4,13).
Jezus szuka zawsze kogoś, kto będzie gotów być z Nim pod krzyżem i w poranek
wielkanocny i w Dniu Pięćdziesiątnicy czyli w dniu Narodzin Kościoła i również
w zwyczajnej codzienności, w codziennym Misterium… A do tego daru, aby
zaświadczyć że tylko Bóg jest zdolny uzdrowić nasze dusze i nadać sens naszym
wędrówkom i drogom, oraz ukształtować nasze Domy, stale dojrzewamy i stale
dorastamy. Do Domu dopiero wtedy wracamy z radością, gdy jest to nasz Dom.
Tak musi zaistnieć w nas duchowa równowaga miedzy Domem a Kościołem.
Tego wciąż nam potrzeba aby Bóg mógł w nas ukształtować swoje Świątynie
i znaki swojej Miłości. Bądźmy refleksyjni w drodze wiary, żyjemy łaską Kościoła,
pamiętając że walkę i zmaganie o Miłość ... toczymy ze Złym Duchem.
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy świat wirtualny to najlepsza wartość ?!
Świat, w którym żyjemy jest pełen różnych niespodzianek i pełen także nowinek
technologicznych. Jest ich pełen, to prawa, ale co dalej z tym czynić ?. To pytanie
jest pytaniem fundamentalnym i dla nas. Przełożę to tak spokojnie na nasz świat.
Są rodzice w naszej Ojczyźnie - Polsce, których dzieci potrafią być przyklejone
do smartfonów, tabletów, telefonów, komputerów nawet i 10 godzin na dobę.
Są również dzieci, które dosłownie żyją tylko wirtualnie. To dlatego są mocno
rozdrażnione, nie umieją rozmawiać, słuchać, są rozkojarzone bez zdolności do
koncentracji, do zrozumienia czytanego tekstu lektur i wypowiadanych słów.
Nie zainteresowane niczym wartościowszym poza mediami społecznościowymi.
Ich idolami są internetowi celebryci, mający tysiące laików i miliony śmiesznych
odpowiedzi na Facebooku. Idol ma tysiące fanów, ale warto zapytać czy zna smak
dotyku ludzkiej ciepłej ręki? Czy zna smak przebaczenia, Miłości, życzliwości i dar
przyjaźni... Chciałabym usiąść i o to zapytać kolejnych z pokolenia internetowego,
ale czas spędzony w Internecie nie uczy zrozumienia. Nie potrafimy pamiętać,
gubimy zdolność rozróżniania dobra od zła, gubimy pojęcia, nie widzimy grzechu,
nie widzimy też drugiego człowieka. A wystarczy czasem odkryć dar wiary,
aby rozpocząć właściwe szukanie drugiego człowieka a przez niego Boga,
który jest Miłością i Ojcem. Tak się uczymy daru kontemplacji. (cdn.)

