Intencje mszalne w tygodniu
Dzień

Godzina

.

.

-

.

Intencja Mszy Świętej

Wtorek

.

zm. + Stefania Leś - od Mariana, Urszuli i Adriana Kijowskich

.

zm. + Maria Szopa - od uczestników pogrzebu

Czwartek

.

zm. + Stefania Leś - intencja od Heleny Kijowskiej

.

zm. + Guzik Bronisław - intencja od uczestników pogrzebu

Śobota

.

zm. + Stefania Leś - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

Piątek

Niedziela

Niedziela

Niedziela

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

za parafian

.
.

zm. + Stefania Leś - intencja od bratowej Stanisławy

.

o Boże błogosławieństwo dla rodziny Czajów

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

r.

1. Niedziela Zmartwychwstania Panskiego. Dzis mozna zyskac odpust zupełny
„Urbi et orbi” od Papieza Franciszka na zakonczenie Paschalnych Świąt.
. W Poniedziałek Wielkanocny modlitwa za zmarłych z procesją na cmentarz
po sumie o godzinie . . Włączmy się do tej modlitwy.
. W tym tygodniu Oktawa Świąt Zmartwychwstania Panskiego a wraz z nią
modlitwa codzienna Nowenna do Bozego Miłosierdzia.
. Za tydzien w Niedzielę Miłosierdzia - Godzina Miłosierdzia o godzinie . .
W tym dniu rownoczesnie zbiorka do puszek na dzieło Caritas i na Śyrię.
. W najblizszą sobotę nasi gimnazjalisci wyjezdzają na rekolekcje zamknięte do
Ustrzyk Gornych do Domu Rekolekcyjnego. Pamiętajmy o nich w modlitwie.
. Za tydzien - od tzw. Białej Niedzieli - początek Tygodnia Miłosierdzia.
. Plansze i skarbonki Caritas dzieci złozą w Poniedziałek Wielkanocny przy
pustym grobie, rozstrzygniecie konkursu dokona się w Niedzielę Miłosierdzia
Bozego na Mszy Świętej w Godzinie Miłosierdzia.
. Do sprzątania koscioła - na sobotę . .- proszę rodziny; Włodyka, Śzwast Dębiec; bardzo dziękuję rodzinom; Godek, Godek, Godek, Klaczak, Wierdak za
ostatnie sprzątnie koscioła i terenu wokoł koscioła.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorow
w zakrystii. Wyłozony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Krolowa Aniołow”.

Podziękowanie za prace w Wielkim Tygodniu.

Dziękuje za pomoc przy Ciemnicy i Bozym Grobie parafianom; Zenon Śtanisz,
Teresa Śtadnicka, Jolanta Porcek, Krystyna Korab, Ewa Przystasz Magdalena
Korab i Beata Uliasz - Malinowska. Dziękuje Panom Śtrazakom za Śtraz Grobową
przy Bozym Grobie. Pamiętajmy, ze ta tradycja to wyraz troski o wspolnotę
parafialną. Dziękuje tez Michałowi Uklei za ogromny pracy w tym tygodniu przy
Ołtarzu i kosciele oraz P. Andrzejowi Kaminskiemu za pomoc w uprzątnięciu
placu po polowym Ołtarzu, scholii, lektorom Wielkiego Tygodnia.
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r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego
słowa.
„Niech w święto radosne Paschalnej
Ofiary składają jej wierni uwielbień
swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył
grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem i w boju,
o dziwy, choć poległ Wódz życia,
króluje dziś żywy.
Mario, ty powiedz, coś w drodze
widziała? Jam Zmartwychwstałego
blask chwały ujrzała.
Żywego już Pana widziałam, grób pusty, i świadków anielskich, i odzież, i chusty.
Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja,
a miejscem spotkania będzie Galilea.
Wiemy, żeś zmartwychwstał, że ten cud prawdziwy, O Królu Zwycięzco,
bądź nam miłościwy”.
Modle się dzis, wraz z całym Kosciołem, w czasie Paschalnych Świąt - w Niedzielę
Zmartwychwstania Panskiego - modle się z Wami wszystkimi - parafianami, tą
szczegolną liturgiczną piesnią - Wielkanocną Śekwencją - modlę się o to, abysmy
zrozumieli i zastosowali w swoim codziennym zyciu, ten cudowny Dar Świąt
Paschalnych i tresc Jezusowego Orędzia Wielkanocnego. Niech chrzescijanska
wiara, droga zycia i wiernosci dla Ewangelii Jezusowej przyjęta do sumienia serca, spełniana z miłoscią kazdego dnia zaowocuje zmartwychwstaniem Jezusa
w codziennym zmaganiu o łaskę. A tajemnica Koscioła niech nas jednoczy. Grob
Jezusa jest juz pusty, On zyje, On zmartwychwstał i pragnie kazdego z nas
ukształtowac i odnowic swoją paschalną miłoscią.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach
modlitwy,
wiary
i życia
duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie?

Miłosierdzie ma
kształt chleba.
Brat Albert
Chmielowski patron roku
Miało byc rozwazanie o miłosierdziu, ktore ma kształt chleba. I jest, powracam
do tych rozwazan po Triduum Paschalnym. Śzkoła wiary br. Alberta uczy, ze
uczynki miłosierdzia, do ktorych zaproszeni jestesmy wszyscy, prowadzą nas do
konkretnego człowieka i jego potrzeb. Potrzeba bowiem zgodnie z Ewangelią
nakarmic, ubrac, napoic, odwiedzic, pocieszyc, pouczyc, poradzic, pogrzebac…
Mądrosc polega na tym, by chciec nakarmic głodnego, a pocieszyc strapionego,
nie odwrotnie. Nalezy dostosowac pomoc do konkretnego „głodu”. Nie zawsze
cos, co najbardziej rzuca się w oczy, krzyczy, zwraca uwagę, jest podstawową
potrzebą. Niekiedy nawet to, co wydaje się byc naszą potrzebą, w rzeczywistosci
jest tylko zachcianką. Żeby to odkryć, trzeba człowieka poznać, trzeba się z
nim spotkac. Musi się to spotkanie dokonac w prawdzie i w miłosci, w
atmosferze bezpieczenstwa i wolnosci. Jesli chcę ja sam miłosierdzia dostąpic,
warto byc samemu miłosiernym. Tutaj jednak pojawia się pewna trudnosc. Aby
spotkac się z człowiekiem w prawdzie, musi się zaryzykowac i byc
autentycznym. Niełatwo pokazac swą prawdziwą twarz, to kim i jakim się jest.
Łatwiej przedstawic jakies wyobrazenie o sobie. To bycie dla kogos, dawanie
siebie, dobroc wymagają
poswięcenia. Trzeba byc chlebem, ktory jest
łamany. Przeciez łamanie nie
należy do najprzyjemniejszych
czynności. Nie ma tu miejsca na naiwnosc.
Bycie miłosiernym łączy
się z trudem, traceniem, cięzarem. Bycie sobą kosztuje.
„Powinno się byc dobrym jak chleb; powinno się byc jak chleb, ktory dla
wszystkich lezy na stole, z ktorego kazdy moze kęs dla siebie ukroic i nakarmic
się, jesli jest głodny”. Święty br. Albert nie pozostawia złudzen. Dobroc powinna
byc dla wszystkich. Kazdy ma prawo, by cos zabrac, nawet bez pytania o zgodę,
przyjsc i ukroic, jesli jest w potrzebie, jesli jest głodny, jesli jest obok. Chodzi nie
tylko o to, by „siebie dac”, ale rowniez, by pozwolic innym „mnie zabrac”.
A prawda jest taka, ze trudno mi oddac nawet trochę z mojego czasu, mojego
planu, moich marzen, mojego myslenia. Miłosierdzie ma kształt chleba, bo Bog
jest CHLEBEM. Jesli miłosierdzie to odpowiedz na nasze głody, pragnienia,
potrzeby, tęsknoty, to nikt inny, jak tylko Bog nie jest w stanie najpełniej je
poznac i zaspokoic. Trzeba tylko się z Nim spotykac, by miłosierdzia dostąpic.

Spotkanie Rady Duszpasterskiej.
Dnia 9. . br odbyło się wiosenne spotkanie Rady Duszpasterskiej przy naszej
parafii. Na spotkaniu najpierw został odczytany list J. E. Ks. Arcybiskupa Adama
Śzala będący dla naszej wspolnoty Błogosławienstwem Pasterskim na czas
Parafialnych Misji, ktore są zaplanowane na czerwiec
r. na oktawę Bozego
Ciała. Misje, nabozenstwa misyjne, rozwazania, konferencje i spotkania przy
Jezusie Panu i Zbawicielu działającym w Kosciele poprowadzi Ojciec duchowny
Śeminarium Przemyskiego ks. dr Marek Wilk. Po misjach rozpocznie się w naszej
parafii Peregrynacja wędrowanie w wierze Obrazu Miłosierdzia Bozego po
rodzinach i domach Wietrzna. Będzie ona połączona z modlitwą, spotkaniem
rodzinnym, darami duchowymi, postanowieniami oraz refleksjami wpisanymi do
Księgi Peregrynacji. Dzieło tego wysiłku misyjnego i wydarzenia wiary ma jeden
cel; otworzyc sumienia na proces jednoczenia parafii wokoł znakow i wartosci
chrzescijanskich przy naszym Bogu i Zbawicielu Jezusie Miłosiernym. On sam
w tym dziele chce byc zaproszonym do naszych sumien z przeslaniem swojego
miłosierdzia. Śzczegołowy plan peregrynacji i Misji Świętych przedstawiony
będzie w dodatkowym numerze parafialnej gazetki. Omowiono rowniez sprawę
przeniesienia ołtarza polowego po jego usytuowaniu juz na nowym miejscu.
Poruszano sprawę konserwacji Wielkiego Ołtarza i Matki Bozej oraz tzw. sprawy
rozne. O nich w następnych numerach Gazetki Parafialnej cdn.

