Intencje mszalne w tygodniu 5.04 - 11.04.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

8.00

w intencji Anny i Wojciecha, o łaskę i opiekę NMP

Poniedziałek

10.00

+Maria i Stanisław Artabus

Poniedziałek

12.00

Wtorek

18.00

+Danuta Czelniak - od Ireny i Stanisława Głowa

Środa

18.00

+Helena i zmarli z rodziny Pytlak

Czwartek

18.00

+Irena Gruszczyńska - od rodziny Przybyłów z Wietrzna

Piątek

18.00

+ Danuta Czelniak - od pracowników hurtowni Kleberg

Sobota

18.00

+Irena Gruszczyńska - od siostry Anny z rodziną

Niedziela

8.00

+Irena Gruszczyńska - od Joli i Jerzego

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.00

+Danuta Czelniak - od pracowników hurtowni Kleberg

Ogłoszenia duszpasterskie - 4.04.2021 r.
1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - Pascha Pana - 2021. Dziś również
zmiana tajemnic różańcowych po Mszach Świętych dla Róż z naszej parafii.
2. Jutro rozpoczynamy Oktawę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego - trwa też
w niej Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego. Pamiętajmy...
3. Dziś można uzyskać odpust „Urbi et Orbi” - „Miastu i Światu” skorzystajmy
z daru odpustu.
4. W czasie Oktawy Świąt Paschalnych - w najbliższy piątek - nie ma postu od
pokarmów mięsnych.
5. Za tydzień - w niedzielę - o godzinie - 17.30 - spotkanie dla zaangażowanych
w redakcje II tomu o Wietrznie; Wietrzno oczami świadków... na plebani.
6. Posprzątajmy Wietrzno, najpierw wokół swoich posesji, potem i w dalszych
odległościach, po zimie w rowach i przy drodze są wielkie ilości śmieci.
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 sobotę - 04.10. proszę rodziny; Szczurek - Szydło
i Szczurek. Dziękuję rodzinom; Pytlak i Nowak za sprzątnie kościoła i terenu przy
kościele, a przygotowującym Grób Boży i Ciemnicę za radość tego zaangażowania
w przygotowanie Kościoła na Triduum Paschalne. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” - oraz - „Rycerz Niepokalanej” - jak zawsze - dla stałych
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 14 / 4. 04. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmie Was tym, czym sam żyję …
Niedziela Zmartwychwstania
Pana Jezusa
Z Liturgii Słowa
Ref: W tym dniu wspaniałym wszyscy się
weselmy.
Dziękujcie Panu, bo jest dobry,
bo Jego łaska trwa na wieki.
Niech dom Izraela głosi:
«Jego łaska na wieki».
z Księgi Psalmów (Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23)
Czasem przychodzi do nas monotonia życia, ale jest też w nas pragnienie nowości.
I chodzi nie tylko o chwilową fascynację jakąś modą, czy pogoń za sensacyjnymi
informacjami. Może chodzić też i o nowość w znaczeniu duchowego rozwoju.
Ale w tym względzie sięgać warto - i również tak należy czynić - po sprawdzone
w historii wzorce ewangeliczne, które oferuje Kościół, prezentując też całą gamę
różnych szkół duchowości. Jezus, który złożył za nas ofiarę Nowego Przymierza,
Paschę i zmartwychwstał, jest nieustannie obecny w życiodajnej Eucharystii, która
stanowi źródło chrześcijańskiego życia w tychże szkołach duchowości.
Jako katolicy i chrześcijaninie, jesteśmy zobowiązani do zmagań o pogłębianie
w sobie wiary w zbawczą moc Eucharystii i Jezusa. On pragnie, abyśmy umierali
dla grzechu, dla starego człowieka w sobie i powstawali z ciemności do nowego
życia. W ten sposób Syn Boży zostaje otoczony w nas chwałą. Panie, serce wielkie
nam daj, zdolne objąć świat. Niech Wielkanoc nam o tym nieustannie przypomina.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

„Nie bój się”, zmartwychwstałem
Jezus

Lęk wszedł na ziemię po odejściu nas ludzi od Miłości
Boga. Tak lęk zasiał w nasze sumienia szatan, tak to on
zasiał w sercu człowieka niepewność, czy aby na pewno
Bóg chce jego dobra, czy niczego przed nim nie ukrywa.
Ta znana może scena z Księgi Rodzaju wciąż jest wzorem
jak działa w nas pokusa, jak działa obawa i lęk ...
Ale czy wiecie, że są też w Piśmie Świętym słowa, które
pojawiają się tam ponad 360 razy ? I to we wszystkich
odmianach. Jakie to słowa? To: „Nie lękaj się!”...
Od pierwszych słów Starego Testamentu Pan Bóg wciąż
nieustannie powtarza każdemu człowiekowi: „Przestań
się lękać !”. Strach jest też naturalnym doznaniem natury
człowieka i takie uczucie nie podlega ocenie moralnej,
jest dla nas swojego rodzaju hamulcem, ostrzeżeniem:
„Uwaga, niebezpieczeństwo!”. Gdyby nie pojawiające się
w nas uczucie lęku, obawy to nie bylibyśmy w stanie
zareagować, czy obronić się przed zagrożeniem... itp.
Jest jeszcze inny rodzaj strachu, o którym też wspomina
Pismo Święte. Jest to bojaźń Boża. Bojaźń Boża to coś
innego, jest to rodzaj ogromnego szacunku i zarazem
pokory wobec Boga, wynikających z poznania, kim On
jest i jaki On jest. Znak bojaźni bożej rodzi się z kontrastu
między świadomością o świętości Boga, a poczuciem
własnej nędzy, grzeszności. Taki lęk dotknął Zachariasza, gdy stanął przed nim
Anioł Boży. Podobnie Maryja, kiedy zobaczyła Gabriela, była pełna bojaźni. Nie
ma to jednak nic wspólnego z lękiem przed Bogiem. Bojaźń Boża nie blokuje nas
na relację z Nim. Przeciwnie, widząc wielkość i potęgę mojego Boga, mam ochotę
rzucić się w Jego ramiona, poczuć się bezpiecznie. Bojaźń Boża to nie strach, tak
przekonuje Ks. abp Grzegorz Ryś. - Człowiek w spotkaniu z Bogiem odkrywa swoją
małość i stąd bojaźń Boża, Bóg mówi: „Nie bój się!”. To Bóg skraca dystans. W Nim
bowiem jest to pragnienie, żeby człowiek był nie Jego sługą, lecz przyjacielem.
I jest jeszcze inny strach. Niszczący. Śmiercionośny. Widoczny w mediach. Taki
lęk paraliżuje, ma destrukcyjny wpływ na cały organizm, niszczy duszę, ciało
i psychikę. Taki lęk, niszczy zdrowie, siły, relacje z Bogiem i z ludźmi. Taki lęk,
trawi serce, zabiera radość życia i niszczy zaufanie do Boga Ojca. Jest on jak
groźny wirus... Zewsząd jesteśmy bombardowani promocją tego leku i strachu.
I dlatego lękamy się i boimy: śmierci, cierpienia, jutra, wirusa, zarażenia... Itd...
Jesteśmy przerażeni, i nieustannie drżymy. Boimy się przysłowiowego własnego
cienia. Są tacy, którym zależy, byśmy trwali w stanie lęku... A Bóg przypomina
nam w ta niedzielę kolejny raz; „Nie lękajcie się, Jam zwyciężył świat”.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą...

Kontemplacja, czyli patrzenie z Miłością.
Życzenia wielkanocne - Pascha 2021.
Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas wszystkich w łasce świętości.
Niech Pan nasz, i Zbawiciel Miłością i nadzieją napełni nasze sumienia - serca.
Niech Jezus - Pan wieku i czasu - utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo
dobra nad złem,
życia nad śmiercią,
miłości nad nienawiścią.
Oby w naszych sercach - w naszych czasach - zawsze był widoczny
blask nadziei Zmartwychwstania - Paschy Jezusa.
Na radosne Święta Zmartwychwstania Pańskiego - zwycięstwa Jezusa Chrystusa
Pana i Zbawiciela - nad śmiercią, piekłem i szatanem - składamy sobie zawsze
serdeczne życzenia, dzieląc się poświęconym jajkiem.
Tak ! Niech i dziś również te życzenia popłyną a wraz z nimi łaska Miłości, niech
Chrystus Pan otworzy nasze oczy i serca, napełniając je swoim światłem
Zmartwychwstania, pokojem, radością, mocą ducha i wszelkim dobrem,
abyśmy umieli Go rozpoznawać w Słowie Bożym, łamaniu chleba i we wspólnocie
Kościoła, po to, aby o Nim świadczyć w naszym codziennym życiu.
Wyśpiewujmy sercami i całym sobą to wielkie i radosne;

ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA !

