Intencje mszalne w tygodniu 29.03 - 4.04.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Jerzy

Wtorek

18.00

+Jerzy

Środa

18.00

+Julian i Anna Pachana

Czwartek

18.00

Piątek

18.00

TRIDUUM PASCH ALNE - WIELKI PIĄTEK

Sobota

19.00

TRIDUUM PASCH ALNE - WIELKA SOBOTA

Niedziela

6.00

za parafian

Niedziela

8.00

+Zofia Piotrowska - 5 rocznica śmierci

Niedziela

10.00

Niedziela

12.00

TRIDUUM PASCHALNE - WIELKI CZWARTEK

Ogłoszenia duszpasterskie - 28.03.2021 r.
1. 6 Niedziela Wielkiego Postu. Dziś Niedziela Palmowa i poświecenie palm. Dziś
również Gorzkie Żale i Msza Święta o godzinie 15.00. Dziękuje bardzo ks. Piotrowi
wikariuszowi z Równego za kazania pasyjne na temat Eucharystii w tym Roku
Eucharystii. Pamiętajmy, że do 8 kwietnia trwa reżim sanitarny w Polsce.
2. Program dni Triduum Paschalnego - z reżimem sanitarnym - zamieszczony jest
w Gazetce Parafialnej.
3. 2880, 00 złp. To suma waszych ofiar, parafian którzy pamiętają o ofiarności na
Kościół w trudnych czasach epidemii. Bóg zapłać za te wasze ofiary.
4. Nie zagubmy ducha Wielkiego Tygodnia w naszej codzienności, zachęcam do
wyrzeczeń, postanowień a zarazem do odwagi życia wiarą, do adoracji Jezusa, na
prośbę parafian będzie również całonocna adoracja w noc z Wielkiego Piątku na
Wielką Sobotę, dla chętnych.
5. Dni paschalne to również pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca kwietnia.
6. Zapraszam chętnych do czytania czytań w Wielkich Paschalnych Dniach.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
8.Do sprzątania kościoła - na Wielką Środę -31.03 - proszę rodziny; Sołtysik- Pytlak,
Nowak, Drożdżak - Górecka. Dziękuję rodzinom; Stanisz, Stadnicka, Klecha - Majer
za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
10. Przypominam o poście ścisłym ilościowym i jakościowym w Wielki Piątek. Nie
zapomnijmy o nim w natłoku przedświątecznych zajęć.
11. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych, pierwsza niedziela kwietnia.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 13 / 28. 03. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmie Was tym,
czym sam żyję...
Niedziela Palmowa
z Liturgii Słowa
„A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go,
jak jest napisane: „Nie bój się, Córo Syjonu!
Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu”.
Z początku Jego uczniowie nie zrozumieli
tego. Ale gdy Jezus został uwielbiony,
wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim
było napisane i że tak Mu uczynili”...
z Ewangelii według Świetego Jana (J 12, 12-16)
W Niedzielę Palmową przepraszam Cię mój Boże. Przepraszam, że mam czas dla
Ciebie tylko wtedy, gdy czegoś od Ciebie potrzebuję, czyli gdy tak naprawdę mam
czas tylko na swoje sprawy. Przepraszam, że zapominam o Tobie, gdy wszystko
jest w porządku. A przecież przyjść do Ciebie nie mając konkretnej sprawy, nie
pragnąc nawet zaspokojeniach duchowych potrzeb, to jest dopiero czysta i pełna
bezinteresowna miłość, jakże ważna w naszych czasach.
Duchu Święty, dodaj odwagi i mądrości, bym wiedział, jak mam dziś postępować
i bym umiał decydować się i bym teorię wprowadzał w życie, zwłaszcza wtedy,
gdy świat przyzwyczaja nas do czegoś innego. Wielu moich rodaków dziś odwraca
się od Boga i Kościoła plecami. Czy przyjdzie opamiętanie? Oby przyszło. Nigdy nie
dam Bogu tyle od siebie, ile On w swojej łaskawości i miłosierdziu daje mnie,
również i w tym kolejnym Wielkim Tygodniu...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Triduum Sacrum - Święta Paschalne – Pascha.
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.
1.04. - Wielki Czwartek.

Popatrzmy z wiarą...

18.00 - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej.
Przeniesienie Jezusa Eucharystycznego
do Ciemnicy
19.30 - 20.30 - Adoracja i indywidualna modlitwa
adoracyjna chętnych parafian.
20.30 - 21.37 - Adoracja prowadzona - wieczór
z Eucharystią.

2.04. - Wielki Piątek.

7.30 - 18.00 Adoracja Jezusa w Ciemnicy
9.00 - Droga Krzyżowa i początek Nowenny do
Bożego Miłosierdzia.
18.00 - Liturgia Wielkiego Piątku
Gorzkie Żale
20.00 - 20.30 - adoracja Służby Liturgicznej
20.30 - 21.37 - Adoracja prowadzona - przy Krzyżu.
22.00 - 7.30 - Adoracja dla chętnych parafian przez całą noc

3.04. - Wielka Sobota.

7.30 - 19.00 - Adoracja Jezusa w Bożym Grobie
8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00. - poświecenie pokarmów
wielkanocnych z reżimem sanitarnym.
Adoracja parafian przy Bożym Grobie przez cały dzień według możliwości ...
19.00 - Liturgia Światła i Eucharystia Wigilii Zmartwychwstania

4.04 - Niedziela Zmartwychwstania Jezusa.
6.00 - Rezurekcja.
8.00 - Msza Święta.
10.00 - Msza Święta.
12.00 - Msza Święta

5.04. - Poniedziałek Wielkanocny
Msze Święte i Nowenna do Bożego Miłosierdzia.
8.00; 10.00 ; 12.00

11.04. - Niedziela Miłosierdzia Bożego
Msze święte; 8.00 ; 10.30 ;
Godzina Miłosierdzia i Msza Święta - 15.00

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak świętować Paschę Jezusa ?
(małe proste wskazówki)

Chce Wam dziś zostawić taki gorący apel i prośbę. Dobre przeżycie dni Triduum
Paschalnego również w dobie epidemii zakłada zrobienie porządków. Porządki
jednak zawsze robimy wcześniej. Do Wielkiego Czwartku niech wszystko będzie
już wytrzepane, umyte, wyprane. Tak gdyż w Wielki Czwartek zaczyna się już
świętowanie Paschy Pana. Do Wielkiego Czwartku powinniśmy również
„wytrzepać” naszą duszę. Do spowiedzi idziemy przed Świętami. Jeśli ktoś idzie
do spowiedzi w Wielką Sobotę, to idzie już prawie po świętach (?!).
Dobre przeżycie tych Paschalnych Dni - to również nasza obecność w kościele - w
Wielki Czwartek, w Wielki Piątek, w Wielką Sobotę na modlitwie, na adoracji.
Pascha, to znaczy „przejście”, przejście Boga przez moje życie.
I dlatego też właściwe nastawienie nasze na te dni to pragnienie przejścia – ze
śmierci … do życia, z ciemności … do światła, z grzechu … do łaski. A wszystko
to z Chrystusem, który cierpi, umiera i zmartwychwstaje dla naszego zbawienia.
Jeśli poważnie potraktujemy naszą wiarę, to Wielkanoc musi być czymś więcej niż
koszykiem ze święconką. Tak, gdyż miłość ludzka nie jest doskonała. Czasami
upada. Ważne jest jednak, żeby za każdym razem powstawać na nowo! Jezus,
który sam upadł aż trzy razy pod ciężarem krzyża, rozumie nas i jest z nami.
Możemy prosić naszego Pana o cierpliwość, stanowczość i wytrwanie w ciężkich
chwilach oraz o pokorne przyjęcie naszego krzyża. A bez krzyża nie da się być
z Jezusem. Nie bądźmy ateistami lub niewiernymi chrześcijanami, lecz zmierzajmy
„przez krzyż do nieba”, również w czasie epidemii.

