Intencje mszalne w tygodniu 2.04 - 8.04.2018 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

8.00

zm. + Krystyna Ziemba - intencja od bratowej

Poniedziałek

11.00

zm. + Krystyna Ziemba - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. + Krystyna Ziemba - intencja od rodziny Liwoszów

Środa

18.00

zm. + Krystyna Ziemba - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

zm. + Zofia Olbrycht

Piątek

18.00

zm. + Krystyna Ziemba - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. + Zofia Olbrycht - intencja od rodziny Krówków

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Krystyna Ziemba - intencja od wnuka Marcina z rodziną

Niedziela

15.30

w intencji Miłosza, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 1.04.2018 r.
1. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Świętujemy wielkie zwycięstwo Jezusa
w Kościele i w świecie nad złem, śmiercią, grzechem i szatanem. Świętujmy naszą
Paschę i dar zbawienia. Świętujemy z wiarą i Miłością jak pierwsi chrześcijanie.
2. Podziękowanie i życzenia. Dziękuje Strażakom za służbę przy Grobie Pańskim,
ofiarodawcom za kwiaty - wpisuje wszystkich do Kroniki Parafii. Do Kroniki Parafii
wpisuje te codzienne wydarzenia z życia naszej wspólnoty. To ważny znak, który
zostanie na wiele lat, dla następnych pokoleń. Pamiętajmy o tym wszyscy.
3. W tym tygodniu - po zmianie czasu - Msze Święte o godzinie 18.00.
4. Dziękuje za dekoracje i pomoc na czas Paschalnych Świąt; P. Krystynie Korab,
Stanisławowi Rymek, Grzegorzowi Rymek, Ewie Przystasz i P. Beacie Uliasz.
Dziękuje za świadectwa życia i wierności dla Kościoła parafialnego. Również
składam podziękowania dla scholii, ministrantów i lektorów. Bóg zapłać.
5. Są do nabycia dodatkowe „Niedziele” - numer świąteczny - cena 5 złp.
6. Plansze wielkopostne i skarbonki Caritas przyniosą dzieci do Ciemnicy na ławkę
na Poniedziałek Wielkanocny. Rozstrzygniecie tego konkursu wielkopostnego
w Niedziele Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00 na Mszy Świętej.
8. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę 7.04. - proszę rodziny;
Grad, Smaga, Wiatr, Krawczyk, bardzo dziękuję rodzinom; Szczurek– Strzelczyk,
Swistak, Guzik za ostatnie sprzątnie kościoła.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego w czasie Świat
Wielkanocnych dołączyli Adam Cichy i Zuzanna Ozimina. Gratulujemy rodzicom
potomstwa i modlimy się o otwartość małżonków na życie, na cud życia.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 13 / 1. 04. 2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Z darem
ewangelicznego
słowa.
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Refren: 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».
Prawica Pana wzniesiona wysoko, *
prawica Pańska moc okazała.
Nie umrę, ale żyć będę *
i głosić dzieła Pana.
Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach... (Ps. 118/117)
W całkowitym uniżeniu i milczeniu Jezus znosił cierpienie i ból. Bez krzyku
i buntu. Bez wyrywania się z rąk oprawców przyjął pogardę. Pozwolił się sam
opluwać i policzkować. Nie wypowiedział słowa skargi, gdy odrzucali Go ci,
którzy kilka dni wcześniej triumfalnie witali Go w Jerozolimie. To wymaga jakże
ogromnej, i niewyobrażalnej dla nas Miłości. I choć na pozór mogło się wydawać,
że Jezus poniósł porażkę, to jednak odniósł zwycięstwo. Zwycięstwo, z którego
dziś wszyscy możemy czerpać niezliczone łaski. Gdy za mało w nas takiej wiernej
i przebaczającej Miłości powracajmy do Jezusowej Drogi Paschy, powracajmy
jak uczniowie w drodze do Emaus, a On w nas dokona cudu przemiany.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary
i życia duchowego.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Więcej być niż mieć...
Cud eucharystyczny we Włoszech.
Wiele na to wskazuje że konsekrowaną Hostią, która pozostaje zamknięta przez
kilkanaście miesięcy, powinny się zająć bakterie i grzyby. Powinna również
zmienić swój kolor. Jakież było zdziwienie duchownych z diecezji Ascoli Piceno,
którym władze oddały tabernakulum ze zniszczonego przed półtora rokiem
w trzęsieniu ziemi kościoła w Arquata del Tronto! Wewnątrz tabernakulum,
które przeleżało miesiące w magazynach rzeczy znalezionych w ruinach,
było właśnie cyborium z 40 konsekrowanymi Hostiami. Po otwarciu okazało się,
że wyglądają bardzo świeżo. Tak jakby były wypieczone wczoraj.
Bp Giovanni D’Ercole nie lubi mówić o cudzie, ale twierdzi, że w tej sytuacji słowa
są niepotrzebne... ( cytowane za tygodnikiem „Niedziela”)

Uwierzyć, znaczy
zmartwychwstać...
Gdybym miał tylko troszkę wiary,
odrobinę, jak ziarnko gorczycy,
to to by wystarczyło, bym góry
przenosił, mury rozwalał, z pułapek
się uwalniał, zranienia wybaczał.
Przecież to obiecał Chrystus,
że tylko tyle potrzeba.
Bo jak tę troszkę wiary znajdzie we
mnie Bóg, będą się rzeczywiście działy cuda dla mnie i wokół mnie.
Zaufać Jemu, powierzyć Mu swoje życie i wejść w tę przepaść, która się rozciąga
przed nami gdy ciężko - iść drogą krzyża i pasji – Bóg jest po drugiej stronie...
Jeżeli wejdziemy, zobaczymy, że nie ma takiej przepaści, której nie da się
przeskoczyć przy pomocy Jezusowego krzyża. Odrobina wiary wystarczy, bo nie
ma takiej pułapki, z której Bóg nie mógłby cię uwolnić. A jeśli uwierzymy w cud
Eucharystii - to doświadczymy łaski uzdrowienia serca i już na ziemi Bóg będzie
nam udzielał przez swoją opiekę łaski życia wiecznego. Tak, w tym oto cudzie
zmartwychwstania do nowego życia w Kościele trwajmy.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.

Wieczernik, niedziela wieczorem, kilkadziesiąt godzin po tym, jak umarł na krzyżu
Mistrz, ich Mistrz - ich, Apostołów - Jezus Chrystus. Pewnie są tacy pośród nich,
którzy są po prostu wściekli, bo miało być inaczej. Inni siedzą jak sparaliżowani,
strachem i lękiem, bo skoro Jego zabili to pewnie i ich zabiją. Pewnie są tacy, jak
Tomasz, którym już jest wszystko jedno, co się będzie działo. Piotr pewnie siedzi
ze swoim grzechem i zastanawia się, jakby można było naprawić tę sytuację, choć
jest ona chyba nie do naprawienia. Wtedy wchodzi tam Jezus Zmartwychwstały.
Przychodzi i tydzień później, specjalnie dla samego Tomasza, aby pokazać mu
Swoje Rany. A apostołowie wchodzą w sam środek miłosierdzia, zanurzają się
w tych ranach Jezusa, tak jak to uczynił Tomasz. Zrobił on najsensowniejszą rzecz,
jaką można było zrobić – zanurzył się w samym Sercu Miłosierdzia - wszedł ze
swoim życiem w rany Jezusa Chrystusa, a jak mówi Izajasz, w tych ranach jest
nasze zdrowie. Zanurzył się właśnie w tym miejscu, w którym znalazł uzdrowienie.
Jego konsekwencją było natychmiastowe wyznanie wiary. Tak, była mu potrzebna
ta chwila, żeby zanurzyć się w ranach Jezusa. Odrobina wiary wystarczy i nam.
A nie jest łatwe spotkanie, ponieważ rany, które pozostały po Zmartwychwstaniu,
wołają: „Ty mi to zrobiłeś, to jest twoja wina”. Jednak Chrystus pokazując nam rany
swoje i dodaje: „Ja to wziąłem na siebie, ja przebaczyłem ci. Moje rany są znakiem
mojej miłości do ciebie. Moje rany są po to, żebyś ty ich nie miał. Wystarczy odrobina
wiary, żeby i twoje rany zaczęły owocować, żeby z nich wypłynęła miłość.
Czy miłujesz mnie więcej ?.. Czy miłujesz mnie więcej… Więcej ...?

