Intencje mszalne w tygodniu 29.04 - 5.05.2019 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Stanisław Pac - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

18.00

zm. +Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

zm. + Bronisław Szydło

Piątek

8.00

zm. + Barbara Długosz i Tadeusz Zajchowski

Piątek

11.00

w intencji dzieci komunijnych

Piątek

18.00

za parafian

Sobota

18.00

zm. + Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

rocznica pierwszej Komunii klasy czwartej

Niedziela

15.30

zm.+ Lucyna Szydło - intencja od uczestników pogrzebu

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 28.04.2019 r.
1. Dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia.
2. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
3. 1 maja - w środę rozpoczynamy w Kościele nabożeństwa majowe połączone
tradycyjnie z konkursem majowym dla dzieci. Zapraszam parafian na Msze Świętą
i nabożeństwa majowe by bezpiecznie wychowywać się pod opieką Maryi.
4. Pierwsza Komunia święta w naszej parafii - 3 maja o godzinie 11.00. Sakrament
pokuty - spowiedź dla dzieci i ich rodzin oraz dla praktykujących pierwsze piątki
2 maja - w czwartek - od godziny 16.00.
5. Rozpoczynamy kolejny Tydzień miłosierdzia. Dziś można wesprzeć swoimi
ofiarami krośnieńskie hospicjum. Dla ofiarodawców są przygotowane żonkile.
6. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca maja.
Wyjazd do chorych z Najświętszym Sakramentem w pierwsza środę - 1 maja - od
godziny 8.00. Adoracja relikwii Papieża Polaka w pierwszy czwartek.
7. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na środę 1 maja - proszę rodziny
dzieci komunijnych; Dziękuję rodzinom; Mazur i Sporniak za ostatnie sprzątnie
kościoła.
8.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
stałych prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki
Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
Zapowiedzi przedślubne; Hubert Jakub Turek z Równego i Weronika Magdalena
Dembiczak z Wietrzna. Zapowiedz II .
Łukasz Paweł Porcek z Wietrzna i Angelika Fecycz z parafii Szebnie. zapowiedz I.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 17/ 28. 04. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę,
zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.
Uroczystość
Bożego
Miłosierdzia.
„I wiele innych znaków,
których nie zapisano w tej
Księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest
Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w Imię Jego”...
z Ewangelii według Świętego Jana (J 20,19-31)
Boże pragnienie, żeby nikt na ziemi nie znalazł się poza łaską, życiem wiecznym,
jest obecne w Kościele. Tak przenikają się Jezusowe otwarte Serce i nasze serca.
Niekiedy jednak nasz egoizm bierze górę, oddalamy się od Jezusowego Serca;
preferujemy postawę inna; nie dać się wykorzystać, nie stracić, to i owo uzyskać,
utargować coś od losu tylko dla siebie, posiadać, mieć. A Boże Miłosierdzie to dar
największy i inny. Nie uchylajmy się od wiary i zasłuchania w Jezusowe Słowa.
W tym tygodniu - w dniu 3 maja - uroczysta chwila pełnego uczestnictwa we Mszy
Świętej klasy trzeciej szkoły Podstawowej; Eryk Rymek, Daniel Szczurek, Michał
Pietruś, Hubert Pietruszka, Emilia Strzelczyk, Sandra Kozubal, Kacper Cypara, to
dzieci z klasy trzeciej, które dołączą do grona parafian karmiących się pokarmem
Eucharystii. Niech ich życie będzie odkrywaniem wiary w Imię Jezusa, by kiedyś
i oni mogli wejść do życia wiecznego przez tajemnice Bożego Miłosierdzia.
Pierwsza Komunia Święta - 3 maja - o godzinie 11.00 - Eucharystia jest darem i dla
nas. Pamiętajmy o tym w codziennym życiu ... x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć.
10 zdań Papieża dla rodzin.

Rodzina to nie tylko podstawowa komórka społeczna,
ale Rodzina to wspólnota zjednoczona wokół najważniejszych i najcenniejszych
wartości. Odnowa rodzin według nauki Kościoła to *długa droga* na nowe
tysiąclecie. Niekwestionowanym autorytetem w przedstawieniu nauki etycznej
i moralnej dla rodzin był i jest nasz Papież Jan Paweł II. Nie na darmo wielkiego
Polaka Jana Pawła II nazywa się Papieżem rodziny. Swoją obecnością i swoją
przyjaźnią towarzyszył rodzinom w całym swoim kapłańskim życiu. Znał niejako
„od kuchni” ich zwyczajne, problemy, dramaty i radości. Warto przypomnieć
w tym wielkanocnym czasie 10 ważnych wypowiedzi Świętego Papieża. które
zostały skierowane do rodzin i małżonków. Oto one;
1. „Odpowiedzialne rodzicielstwo” dotyczy bezpośrednio i wprost tego momentu,
w którym mężczyzna i kobieta, łącząc się z sobą „jako jedno ciało”, mogą stać się
rodzicami (...). Dwa aspekty zjednoczenia małżeńskiego: jednoczący oraz
prokreacyjny nie mogą być rozdzielane w sposób sztuczny bez naruszenia
wewnętrznej prawdy samego aktu. List do rodzin „Gratissimam sane” z okazji
Roku Rodziny (1994).
2. Żyjcie w tym świetle! Niech Kościół wszędzie na świecie dojrzewa jako żywotna
jedność Kościołów: communio ecclesiarum - tych właśnie «domowych Kościołów»,
którymi wy jesteście! Homilia podczas Mszy św. z okazji I Światowego Spotkania
Rodzin w Rzymie (9 X 1994).
3. Rodzina jest tą szczególną, a zarazem fundamentalną wspólnotą miłości i życia,
na której opierają się wszystkie inne wspólnoty i społeczeństwa. Homilia podczas
Mszy św. na zakończenie II Światowego Spotkania Rodzin (5 X 1997).
4. Nieustannie proszę Boga, aby w Chrystusie dokonało się uświęcenie rodzin.
Dziś także staję wraz z wami wobec Boga i Ojca z tą żarliwą modlitwą, ażeby
pobłogosławił to, czego w was dokonał przez sakrament małżeństwa. W Bogu
samym bowiem jest źródło życia i świętości. Rozważanie przed modlitwą
Anioł Pański 5 X 1997.
5. Kościół, idąc za Chrystusem, naucza prawdy, która nie zawsze jest zgodna z opinią
większości. Słucha on głosu sumienia, a nie siły, i w ten sposób broni ubogich
i pogardzanych. Adhortacja Familiaris Consortio (1981).
6. Kiedy Kościół głosi prawdę o małżeństwie i rodzinie, nie opiera się jedynie na
danych Objawienia, ale bierze pod uwagę także postulaty prawa naturalnego,
które stanowią fundament prawdziwego dobra społeczeństwa jako takiego i jego
członków. Dla dzieci nie jest bowiem bez znaczenia, że rodzą się i są wychowywane
we wspólnocie złożonej z rodziców, którzy dochowują wierności swojemu
przymierzu. Przemówienie do uczestników zgromadzenia plenarnego Papieskiej
Rady ds. Rodziny (4 VI 1999).
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dar łaski - Darem życia.

Gdy Pan Bóg uczynił ziemię i niebo, jeszcze nie powstał żaden krzew polny i żadne
ziele polne nie wzeszło (...). Wtedy Pan Bóg ulepił człowieka z gliny ziemi i tchnął
w nozdrza jego dech życia. (Rdz 2,4-7).
Czy jest dar większy niż dar życia? Niczym glina dla garncarza, proch ziemi staje się
dla Boga tworzywem, z którego kształtuje człowieka. Bierze go w swoje ręce,
podnosi, nadaje mu kształt, jedyny, niepowtarzalny, zgodny ze swoim zamysłem.
A znajdując w nim upodobanie, udziela mu swego tchnienia ożywiającego.
I tak stał się człowiek istotą żywą. Czy jest dar większy niż dar życia? I zasadził Bóg
ogród w Eden na wschodzie i umieścił tam człowieka mówi Biblia-Pismo Święte.
Nie pozostawił go na pustkowiu, ale wprowadził go do najpiękniejszego ogrodu,
zasadzonego specjalnie dla niego. Teren nawadniała rzeka, która wypływając
z Raju, dzieliła się na cztery odnogi. W ogrodzie rosły drzewa urocze na wejrzenie,
których owoce były smaczne w spożywaniu. Bóg zapewnił człowiekowi warunki
konieczne do życia i do szczęścia. Sam przychodził tam w powiewie dziennym, aby
spotykać się ze swym stworzeniem. Czy może być większe szczęście dla człowieka
utworzonego z prochu ziemi? Otrzymał życie, doświadczył szczęścia przebywania
w bliskości swego Boga Stwórcy, który uczynił go z miłości i dla miłości, i pouczył,
jak zabezpieczyć te dary: Z każdego drzewa ogrodu możesz spożywać, ale
z drzewa poznania dobrego i złego nie możesz spożywać, bo gdy spożyjesz,
na pewno umrzesz. Ta historia biblijna powtarza się nieustannie, wciąż na nowo
w życiu każdego z nas … ( cdn.)

