Intencje mszalne w tygodniu 19.04 - 25.04.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Danuta Czelniak - od rodziny Rak i Murdzia

Wtorek

18.00

+Irena Gruszczyńska - od uczestników pogrzebu

Środa

18.00

+Danuta Czelniak - od rodziny Zajdel i Bogaczyk

Czwartek

18.00

+Henryka Jaracz - od wnuków Michała i Magdaleny

Piątek

18.00

+Irena Gruszczyńska - od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

+Danuta Czelniak - od Tomasza i Jadwigi Bogacz

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

dziękczynna za 40 - lat małżeństwa Jerzego i Krystyny

Niedziela

15.30

+Irena Gruszczyńska - od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 18.04.2021 r.
1. Dziś 3 Niedziela Wielkanocna. Dziś również narodowe czytanie Pisma Świetego.
Rozpoczynamy w Polsce - w Kościele - Tydzień Biblijny, poświęcony odkrywaniu
w życiu duchowym Księgi Pisma Świetego.
2. Msze Święte w tygodniu o godzinie 18.00.
3. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza i w tą niedzielę rozpoczynamy kolejny
wielkanocny tydzień, poświęcony modlitwie o powołania do Służby Bożej.
Prośmy w modlitwie Pana żniwa, by wyprawił robotników na swoje żniwo,
prośmy o powołania i z naszej wspólnoty parafialnej ...
4. W piątek - 23.04 - Uroczystość św. Wojciecha Patrona Polski - ponieważ jest to
uroczystość - to nie obowiązuje w tym dniu post od pokarmów mięsnych.
5. W tygodniu również spotkanie formacyjne dla kandydatów do Bierzmowania;
dla klasy 7 - w czwartek, a dla klasy 8 - w piątek.
Początek spotkania na Mszy Świętej w kościele.
6. Za ogrzewanie kościoła - za miesiąc marzec - zapłaciliśmy; 338,90 złp.
7. Dziś równocześnie 3 niedziela miesiąca kwietnia, dziękuje bardzo wszystkim
ofiarodawcom, którzy pamiętają o wspieraniu kościoła i parafii w tym trudnym
czasie epidemii, dziękuje tym, którzy pamiętają o remoncie organów.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 24.04. proszę rodziny; Giza, Byrczek, Dubis,
Matelowski. Dziękuję rodzinom; Zgrych - Zborowski, Kamiński - Lampart za
ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze - do odebrania - dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest dla parafian - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 16 / 18. 04. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmie Was tym,
czym sam żyję…
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 Świetego Łukasza (Łk 24, 35-48)
Tak, najpierw nie uwierzyli Apostołowie świadkom
spotkań ze Zmartwychwstałym. A Jezus, kiedy im się
już później ukazuje, to z nich nie rezygnuje, wręcz
przeciwnie nadal na nich buduje swoje Królestwo.
Poleca im też, by nowinę o Jego zmartwychwstaniu
zanieśli całemu światu. Tak, zaufał im, a oni Go już nie
zawiedli. Mimo wielu swoich słabości, pokonali lęk
i obawę i odważnie wyznawali wiarę w Niego.
Jezus i dziś obdarza każdego z nas wierzących takim
zaufaniem, i mnie i Ciebie. I pomimo, że Go nieraz
zawodzimy, to On z nas nie rezygnuje. Mocą Jego
męki, śmierci, zmartwychwstania, mocą Jego Imienia
mogę oczyszczać serce w sakramencie pokuty i mogę
umacniać się Jego Ciałem i Krwią w Eucharystii. Trzeba
bardziej do Niego przylgnąć, by odważnie przyznawać się do Niego w środowisku,
w którym żyję, pośród ludzi, z którymi się spotykam, by nie zawieść pokładanej
we mnie przez Jezusa nadziei. A Jezus; Jezus znów połamie chleb...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Bóg jest Miłosierdziem.
Cz. 1.

Co dziś byłoby najlepszym dowodem siły
i mocy naszego Boga i Pana? Może gdyby
poprzesuwał góry, zmienił bieg rzek czy
stworzył nowe światy? Ach to byłoby też
widowiskowe, ale jednak nie do końca
prawdziwe. Pan Jezus najpełniej okazuje
swoją wszechmoc i siłę wobec nas
przez ... swoje Miłosierdzie.
Tak, całe Pismo Święte mówi nam wciąż
o miłosierdziu Boga. Już od pierwszych
stron ukazuje nam Boga, któremu nie jest
obojętny los człowieka. Rajska obietnica
Niewiasty i Jej potomstwa, które zmiażdży głowę węża, w swej istocie jest też
objawieniem miłosiernej woli Boga, który nie chce naszej śmierci na wieki.
Na wszystkich stronach Pisma Świętego dostrzegamy bowiem prawdę, że „Pan
jest łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla
wszystkich i Jego miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła” (Ps 145, 8-9).
W 1 rozdziale Księgi Izajasza Bóg woła: „Obmyjcie się, czyści bądźcie! Usuńcie zło
uczynków waszych sprzed moich oczu! Przestańcie czynić zło! Zaprawiajcie się
w dobrem! Troszczcie się o sprawiedliwość, wspomagajcie uciśnionego, oddajcie
słuszność sierocie, w obronie wdowy stawajcie!” (Iz 1, 15-17). Tak, Bóg odwraca swe
oblicze od krzywdy i przemocy. Taki jest Bóg. A biblijna opowieść osiągnie swój
szczyt w stwierdzeniu w Ewangelii św. Jana, że: Bóg jest miłością i że z tej miłości
dał swojego Syna, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie.
Tak, to jest najbardziej podstawowa prawda, prawda, którą Kościół chce i dziś
przekazać wszystkim ludziom. Nawet gdybyśmy odkryli, że jesteśmy wielkimi
grzesznikami, On będzie o nas walczył. Zadanie to Kościół wypełnia już bowiem
dwa tysiące lat. Nigdy jednak w historii nie było tak, by ta prawda była od razu
przyjmowana przez wszystkich z radością i uznaniem. Miłosierdzie przypomina
nam bowiem, że jesteśmy rzeczywiście grzesznikami i sami z siebie nie mamy też
takiej mocy, by żyć wiecznie i być szczęśliwi na zawsze. Aby móc w pełni cieszyć
się z daru miłosierdzia, musimy przyznać się do tego, że jesteśmy słabi, grzeszni,
niedoskonali i pogubieni. A to przychodzi nam dziś z wielką trudnością. Z drugiej
strony czasami bywa i tak, że świadomość własnych win nas bardzo paraliżuje
i nie pozwala zbliżyć się do Boga z ufnością. Katechizm Kościoła Katolickiego
w punkcie 1847 przypomina: „Przyjęcie Jego miłosierdzia wymaga od nas uznania
naszych win. „Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to samych siebie oszukujemy
i nie ma w nas prawdy. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i
sprawiedliwy odpuści je nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości” (1 J 1, 8-9)”.
Pamiętajmy o tym w Tygodniu Biblijnym czytając i rozważając Pismo Święte.

(cdn.)

Popatrzmy z wiarą...

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Tydzień Biblijny i narodowe czytanie
Pisma Świetego.

Od 13 już lat w Kościele w Polsce Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje
inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej (w 2021 r. – 18 kwietnia)
i następującego po niej tygodnia jako Niedzieli Biblijnej
i Tygodnia Biblijnego. Jest to również Dzień Narodowego
czytania Pisma Świętego...
Zaczynając od niedzieli - 18 kwietnia 2021 r. - wejdziemy
w XIII już Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim
są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi,
nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie
będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku
duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa
się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej.
Niedziela Biblijna jest od 2017 roku Dniem Narodowego
Czytania Pisma Świętego. Ogólnopolskie uroczystości
związane z V Narodowym Czytaniem Pisma Świętego
odbędą się też w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie oraz na Jasnej
Górze. Dołączmy i my, tak dołączmy w naszych domach do lektury i modlitwy
Słowem Bożym.

