Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

Wtorek

18.00

zm. + Zofia Biały - intencja od sąsiadów

Środa

18.00

zm.+ Zofia Biały - intencja od rodziny Jaraczów z USA

Czwartek

18.00

zm. + Zofia Biały - intencja od rodziny Woźniaków

Piątek

18.00

zm.+ Helena Pelczarska - intencja od rodziny Twardzików

Sobota

18.00

zm. + Helena Pelczarska - intencja od sąsiadów

Niedziela

8.00

zm. + Teresa Szwast

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm.+ Wojciech i Anastazja Czaja

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 18.04-24.04.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 17.04.2016 r.
1. Dzi 4 niedziela po więtach Paschalnych - więtach Wielkanocy. To niedziela
Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Rozpoczynamy w Ko ciele tydzień modlitw
o powołania do służby Bożej, o powołania do kapłaństwa i zakonu.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 18.00.
3. W sobotę Uroczysto ć w. Wojciecha Patrona Polski - męczennika. Włączmy się
w uroczysto ć wspominać 1050 - lecie chrztu Polski.
4. Dzi wspieramy parafie i nasze prace przy ko ciele i parafii. Bóg zapłac za ofiary
wszystkim ofiarodawcom. Zapisuje ofiarodawców w Księdze Ofiar.
5. Klasa trzecia Szkoły Podstawowej rozpoczyna swoje bezpo rednie przygotowanie
przed Pierwszą Komunią więtą - zapraszam na wtorek na godzinę 16.00. Dalsze
spotkania ogłoszę im bezpo rednio we wtorek.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę - proszę rodzinyś Szydło, Baniak - Kłapkowskiś
bardzo dziękuję rodzinomś Nawrocki, Matelowski - Bogacz, Matelowski - Kozak za
ostatnie sprzątnie ko cioła.
7.Tygodnik „Niedziela” do odebrania jak zawsze w
zakrystii, a na ko ciele wyłożony kolejny numer Gazetki
Parafialnej.
8. Pożegnali my p. Helenę Pelczarską i Zofię Biały i
Agnieszkę Bulza. Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie...

Podziękowania.
Podziękowanie szczególne dla P. Agnieszki Dembiczak, naszej Pani Sołtys, która
zgodnie z obietnicą przekazała na konserwacje Ołtarza Matki Bożej wynagrodzenie
za zbieranie podatku i dla parafian, którzy ten podatek
u niej uiszczali.

Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii
z Sercem.
Jezus powiedział:
”Moje owce słuchają
mego głosu, a Ja znam je”...
z Ewangelii sw. Jana.
Nie lękajcie się …!
Moje owce słuchają Mego głosu.
Bóg mówi do nas, współczesnych
ludzi -do nas -ludzi z XXI wieku
te wła nie słowa. Bóg mówi dzi
te słowa do każdego z nas.
Ale czasem trudno przestać się lękać, bać. Lękamy
się o siebie, o tych, których kochamy, o przyjaciół (itp.). Lęk jest w nas. Jest głęboko
ukryty, zakorzeniony w sercu każdego człowieka i nieoczekiwane jakie może
niezaplanowane wydarzenie, doznana niesprawiedliwo ć, krzywda, czy brak
zrozumienia, egzamin, mierć (itp.) wydobywają ten lęk na powierzchnię naszej
zwyczajnej codzienno ci, na powierzchnię naszych codziennych zmagań.
A gdy pojawi się lęk, strach, niepewno ć, to wówczas zaczynamy różnie reagować,
czasem szemramy jak Izraelici na pustyni przeciwko Bogu, drugiemu człowiekowi,
przeciwko wspólnocie Ko ciołaś pojawia się też widoczna agresja, podniesiony głos,
obwinianie siebie i innych, atakowanie złym słowem, gestem. A Bóg nieustannie
powtarza nam - „Nie bój się! Nie lękaj się!”- i zachęca, aby zaufać, zaufać aż do
końca, aby nawet w najtrudniejszych chwilach życia nie przestawać uwielbiać Jego
Miło ci, za absolutną dobroć, za cud Jego udzielającej się łaski, za dar Jego akceptacji
i za odwagę zrozumienia naszych powstań z wielorakich upadków.
Z lęku uzdrawianego cudem łaski Bożej, nauką Ko cioła, darami Ducha więtego
rodzi się dar Bożej Bojaźni, a dar ten jest początkiem mądro ci, Bożej mądro ci.

Na drogach modlitwy.
Modlitwa o powołania.

Jezu, Dobry Pasterzu, Ty powołałe Apostołów
i uczyniłe ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj
młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie
żyjesz dla nas. Twoja ofiara uobecnia się na
naszych ołtarzach, bo pragniesz, aby wszyscy
ludzi mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj
ci, których powołałe , rozpoznają Twoją wolę,
daj im oczy otwarte na potrzeby całego wiata.
Daj im usłyszeć pro by tylu ludzi, błagających
o wiatło prawdy i ciepło
prawdziwej miło ci. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego
Mistycznego Ciała, by w ten sposób ofiarowywali Twoje dary
i
posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i wiatło cią wiata. Panie spraw, aby wiele
dziewcząt i chłopców wielkodusznie poszło za głosem Twej Miło ci. Obudź w ich
sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę służby dla
Ko cioła. Daj im gotowo ć przyj cia z pomocą wszystkim
tym, którzy potrzebują
ich pomocnych rąk i
miłosiernego pochylenia nad ludzką słabo cią. Amen.

Życie duchowe.

Uczynki Miłosierdzia co do ciała.

Chorych nawiedzać
„Byłem chory, a zatroszczyliście się o Mnie” (Mt 25,36).
Ojciec więty Jan Paweł II w encyklice o Miłosierdziu Bożym
nauczał, że człowiek jest powołany do tego, aby miłosierdzie okazywał innym
ludziomś że słowo, choćby najpiękniejsze, nie wystarczy. Człowiek chory potrzebuje
też blisko ci drugiego
człowieka. Choroba, cierpienie, kryzys, ból, krzyż, (itp.)
są do wiadczeniami ogólnoludzkimi i wszyscy, w mniejszym lub większym stopniu,
bywamy w jakim czasie życia nimi dotknięci. Blisko ć, oraz też obecno ć i
zainteresowanie drugiego człowieka w takim czasie ma duże znaczenie.
Chrze cijanie, w miarę możliwo ci powinni troszczyć się o chorych, odwiedzać ich
i spieszyć im z pomocą, której potrzebują. Zajmowanie się chorymi, cierpiącymi jest
trudne. Ludzie przed tym uciekają, aby nie czuć swojej bezradno ci. Być obok,
patrzeć na czyj ból, cierpienie, łzy i nie móc zrobić nic, żeby pomóc - często wydaje
się ponad siły. Odwiedzając chorego pomagamy mu nie ć cierpienie. Często wizyta
pozwala dać wytchnienie osobom, na co dzień opiekującym się chorym. Zwykle nie
trzeba aż tak wiele, wystarczy odwiedzić starszą, chorą osobę, może porozmawiać,
zaproponować pomoc, zrobienie zakupów, posprzątanie w domu, poczytanie gazety
czy książki. I przez te zwykłe zajęcia czynione z wielka miło cią dokonuje się cud osoba chora czuje się zdrowsza. Każdy może być takim wolontariuszem i pomagać
chorym. w. Augustyn mówił, żeś „przy nawiedzaniu chorego Chrystus nawiedza
Chrystusa”, czyli, że przy tej pomocy korzysta zarówno chory, jak i nawiedzający.
Każdy z nas jako człowiek, jako chrze cijanin powinien ofiarnie służyć innym i w
tym się realizować - zgodnie z złotą zasadą z Ewangelii w. Mateusza - „Wszystko

Pozdrowienia z modlitwą od Ks. Jana Radonia
z Kazachstanu.
Ks. Ireneuszu - pozdrawiam, a oto moje wiątynie w Pawłodarze - tak pędzę po
stepach i odprawiam Msze więte po domach prywatnych. Tak do 250 km najdalej
od miejsca mego zamieszkania. Pozdrowienia dla parafian z Wietrzna ks. Jan Radoń.

Spotkanie Rady Parafialnej - 10.04.2016.
W niedzielę - 10.04.2016 r. - obradowała na plebani Rada Parafialna -Duszpasterska.
Było to jej wiosenne spotkanie. Poruszano sprawy duszpasterskie, gospodarcze,
ekonomiczne i materialne naszej wspólnoty parafialnej.
W tym roku duszpasterskim 2015/2016 oczekujemy na wizytację ks. bpa Adama
Szala - odbędzie się ona w dniu 29.09.2016 roku - będzie ona również połączona
z odpustem parafialnym i udzielaniem przez ks. biskupa Sakramentu Bierzmowania
dla uczniów naszego Gimnazjum. Obędą się równocze nie spotkania parafian
z ks. biskupem, z grupami parafialnymi i społeczno ciowymi w Wietrznie.
Plan wizytacyjnego dnia - dla naszej wietrzańskiej parafii - będzie podany
i przygotowany w późniejszym terminie i czasie.
Na spotkaniu omawiano również sprawy gospodarcze parafii, plany i zamierzenia
na nowy rok 2016 odno nieś ambony, Wielkiego Ołtarza, obrazu Matki Bożej,
kaplicy cmentarnej, plebani. Rozważano sprawę dotacji i ofiar na te cele.
Poddano pod rozważenie sprawę polowego ołtarza na maryjny odpust, oraz chodnika

