Intencje mszalne w tygodniu 23.04 - 29.04.2018 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Alfred Białogłowicz

Wtorek

18.00

dziękczynna za 50 lat życia pewnej osoby

Środa

18.00

zm. + Michalina Piotrowska

Czwartek

18.00

zm. + Zofia Biały

Piątek

18.00

zm. + Zofia Olbrycht

Sobota

18.00

zm. + Józefa i Edward Porcek

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Helena i Stanisław Czaja, Aniela i Zdzisław Belczyk

Niedziela

15.30

zm. + Małgorzata i Janusz

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.04.2018 r.
1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. W Kościele jest to światowy dzień modlitw
o powołania. Rozpoczynamy Tydzień Modlitw do Służby Bożej. Wymadlajmy
również powołania i z naszej parafii Wietrzno.
2. W tym tygodniu klasa trzecia ma swoje przygotowujące spotkania przed Dniem
pełnego uczestnictwa we Mszy Świętej - Eucharystii. Pierwsza Komunia Święta
3 maja, to po prostu zwieńczenie całego roku przygotowań i modlitwy w kościele
i w rodzinie. Spotkania dla dzieci klasy trzeciej odbędą się przy ołtarzu polowym
i w kościele - w poniedziałek, środę i czwartek o godzinie 16.30.
3. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
4. Spotkanie dla bierzmowanych i dla ich rodziców - w piątek - 27 kwietnia - na
Mszy Świętej i po Mszy świętej w celu omówienia informacji i przygotowania do
tego Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, który będzie udzielany w Dukli 11
maja 2018 roku przez ks. bpa Stanisława Jamrozka.
5. 3450.00 złp. to suma ofiar z 3 Niedzieli miesiąca kwietnia złożona przez Was.
Ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar parafii Wietrzno. Bóg zapłać.
6. 1400,00 złp. kosztowały dodatkowe kolumny i zamontowanie nagłośnienia na
cały plac i teren wokół pomnika z tylu za kościołem. Nagłośnienie to wykonała
filia firmy „Rduch” P. Krzysztofa Lasonia z Nowego Sącza. Dziękujemy.
7. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele, wykoszenia trawy na cmentarzu
i placu kościelnym - na sobotę 28.04. - proszę rodziny dzieci komunijnych; bardzo
dziękuję rodzinom; Kucharski, Karpacinski za ostatnie sprzątnie kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Zapowiedzi przedślubne; Krzysztof Szombara s. Romana i Krystyny Pietruszka
zam. Wietrzno i Kalina Agnieszka Boduszek c. Tadeusza i Agaty Anielska
zamieszkała Nowy Korczyn - parafia Nowy Korczyn - zapowiedź I.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 16 / 22. 04. 2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Z darem
ewangelicznego
słowa.
4 Niedziela
Wielkanocna
„Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas
Ojciec: zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi
jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie
zna, że nie poznał Jego”...
z Pierwszego Listu św. Jana
Apostoła ( 1 J 3, 1-2 )
„Nie lękajcie się”... To Jezusowe, tak głębokie wołanie i wezwanie rozbrzmiewa
nieustannie na kartach Ewangelii. Bo czego mamy się bać i lękać, jeśli Bóg jest
z nami, jeśli Bóg jest ze mną w każdej sekundzie mojego życia? Ten, który stworzył
cały Wszechświat, gwiazdy, planety i słonce, kocha i szanuje taką słabą istotę, jaką
jestem, ja człowiek, istotę słabą, bo mimo lotów w kosmos mimo wielkiej techniki
i technologii, może pokonać mnie niewidzialna bakteria lub wirus i zadać śmierć.
Jezus przychodzi do mnie każdego dnia, nawet wtedy, gdy po ludzku patrząc, jest
to niemożliwe. Dla Niego nie ma bowiem nic niemożliwego. Jego Miłość pokonuje
zło i grzech w moim sercu, wprowadza do niego ład i łagodność, uzdrawia moje
rany i zranienia. Jezus prosi, i zachęca swoim Słowem bym się Go nie lękał. On nie
chce wyrządzić krzywdy. On chce nakarmić sobą i doprowadzić do celu, do Domu.
Pragnie, bym był z Nim na wieki. Niepojęta Miłość. Czy to nie cudowny i wspaniały
Boży plan ?, a jednak tak mało poznawany. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Dar mowy i cud języka
w relacjach ludzkich.
Żyjemy w społeczności ludzkiej i posługujemy się również darem języka. Język
ludzki, nasz język, wyróżnia ludzi spośród wszystkich stworzeń – język inny niż
wszystkie systemy sygnałowe zwierząt - to język pojęciowy, język wielu znaków
i znaczeń z funkcją odniesień - odwzorowań - porównań, symboli, określeń, jest
on nie tylko instrumentem myślenia, ale i poznawania, wartościowania, dialogu,
porozumiewania się, wzajemnych relacji, więzi, nauki, edukacji wychowania, itp.
Ale w naszym współczesnym i medialnym świecie język może również stać się
narzędziem znęcania się, udręki, terroru, przemocy psychicznej, emocjonalnej, aż
do zniszczenia osobowości i daru drugiego człowieka. Językiem i myślą możemy
drugiego człowieka ranić, obrażać, obnażać, atakować; zaburzać jego uczucia,
poczucie własnej wartości, osobowego „ja”, intymności, godności, aż do głębi
jego jestestwa, aż do choroby czy śmierci. Pomimo to, język i dar języka w sensie
fizycznym i psychicznym najgłębiej sięga cielesności, naszej emocjonalności,
a zwłaszcza duchowości. Stosunki międzyludzkie, relacje, są wyrażane językowo.
W Piśmie Świętym zasady poprawnego używania języka regulują przykazania
Dekalogu; „Nie bierz imienia Pana Boga i innych imion Świętych nadaremno”, „Nie
mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”, „Czcij ojca swego i matkę
swoją”, „Nie zabijaj” itp. te przykazania dotyczą również w określonym zakresie
naszych zachowań językowych i porozumiewania się językiem. Przykazania Boże,
Dekalog wciąż nam przypomina; odrzućmy prymitywizm językowy, traktowanie
z pogardą drugiego człowieka, poniżanie, rany zadane przez język, plotki, czy
obmowy. Wprowadźmy do swoich relacji postawy sympatii, delikatności, taktu
wobec innych. Pamiętajmy, że swoisty prym w tym ponizaniu językowym wiodą
telewizyjne kabarety, a my niestety temu procesowi ... ulegamy. Wykpiwanie
wszystkich i wszystkiego co wartościowe w audycjach radiowych, telewizyjnych,
czy w niektórych gazetach staje się dla wielu „zasługą”. Wyśmiewanie, oraz też
niestosowne żarty szczególnie bolą, zwłaszcza gdy dotyczą tego, co jest dla nas
drogie, bliskie, ważne: uczuć rodzinnych, religijnych, patriotycznych, wartości
moralnych, duchowych. W sferze publicznej i nie tylko w niej bardzo często nie
odróżnia się spokojnej rozmowy i wymiany zdań, poglądów, czy też wspólnego
poszukiwania prawdy z szacunkiem dla poglądów innych ludzi od sporu i kłótni,
gdzie się chce narzucić komuś swoje racje, a rozmówcę upokorzyć, a są i walki
słowne, w której chce się przeciwnika jako wroga zniszczyć, zabić i publicznie
poniżyć bez żadnego zadośćuczynienia. Godność człowieka, wiarygodność w
dobro tych „bitwach” się nie liczą. Mówi się o przeciwniku - drugim człowieku
tylko źle, obraża się go, pozbawia godności, rani bezkarnie i boleśnie. Tego
doświadczamy, w tym procesie rzeczywiście uczestniczymy i my sami... ( cdn.)

To widzę w Kościele ja … a Wy widzicie tak…

pomyślmy o tym... warto to rozważyć ...

