Intencje mszalne w tygodniu 2.03 - 8.03.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Janina Czaja

Wtorek

17.00

zm. +Mieczysław Godek - intencja od kopalni Żołynia

Środa

17.00

zm. +Marian Szydło, Julia i Józef Krężałek

Czwartek

17.00

zm. +Mieczysław Godek - intencja od Krystyny Kielar

Piątek

17.00

o powołania do zakonu Sióstr Służebniczek

Sobota

17.00

zm. +Mieczysław Godek - intencja od Anny i Piotra Dudek

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Mieczysław Godek - intencja od Marii z rodziną

Niedziela

15.00

zm. + Lucjan Czaja - intencja od bratanka Bartosza

Ogłoszenia duszpasterskie - 01.03.2020 r.
1. Dziś Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu. Dziś również nabożeństwo Gorzkich
Żali o godzinie 15.00. Zachęcam do uczestnictwa w tych nabożeństwach.
2. Rekolekcje wielkopostne w naszej Parafii odbędą się w marcu przed 5 Niedzielą
Wielkiego Postu. Pamiętajmy o wielkopostnej drodze postu, jałmużny, oraz także
wyrzeczeń i modlitwy, o naszej drodze do Boga w Kościele.
3. Spotkanie dla klasy trzeciej - w ramach przygotowania do ich dnia Pierwszej
Komunii Świętej - jest przełożone na 8 marca z powodu choroby dzieci.
4.Tacą mszalną z dzisiejszej pierwszej niedzieli marca wspieramy Seminarium
Duchowne w Przemyślu. Modlimy się o powołania do Służby Bożej w Kościele.
5. Dziś zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii.
6. Za tydzień w niedziele - 8 marca - pamiętajmy o kobietach, matkach, siostrach.
7. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca marca.
Pamiętajmy o sakramencie pokuty. Do chorych z Najświętszym Sakramentem
udam się w pierwszy piątek od godziny 8.00.
8. Drogę Krzyżową poprowadzą kandydaci do Sakramentu Bierzmowania, i dla
nich również spotkanie w czwartek po Mszy Świętej w Salce Parafialnej.
9. W tym tygodniu - 4.03. - liturgiczne Święto św. Kazimierza królewicza.
10. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
11. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 7.03. - proszę rodziny; Kozubal, Huta,
Mazur. Dziękuję rodzinom; Bogacz– Czapka, Kijowski za ostatnie sprzątnie
kościoła. Bóg zapłać.
11.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów” - z dodatkiem - o kolejnym proboszczu we Wietrznie
ks. kanoniku Pawle Grądalskim.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 9 / 1 .03. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

1 Niedziela
Wielkiego Postu
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa
„Przez jednego człowieka grzech wszedł
do świata, a przez grzech śmierć,
i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich
ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli”...
z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
(Rz 5, 12-19)
Pokusy. Jak się im opierać? Czy można bez
końca walczyć z uwodzącym głosem pokus,
które są niekiedy jak mitologiczne syreny, czy jak współczesne syreny strażackie ?
Jest na nie jeden, bardzo prosty sposób; umiłować i rozmodlić serce, umiłować
to, co dobre, szlachetne, piękne, co jest wysiłkiem, a nawet i to co boli...
Gdy tak się stanie, wtedy już tak bardzo natrętnie pokusy nie przychodzą, albo
przynajmniej nie przychodzą również całymi stadami, choć walka z nimi trwa...
Pokusy poznaje się po mowie, po wypowiadanych słowach. Tak, to ważne o czym
mówię ? Co i jak mówię? Jakże to jest dziś bardzo ważne. Czasem lepiej bowiem
nie powiedzieć nic, aby nie wywołać natłoku pokus...
Tak, - co w sercu, to i na języku – tak mówi się czasem o ludziach - tylko, że to, co
na tym języku, bywa czasem bardzo przerażające. I warto zastanowić się, kim jest
człowiek, które takie rzeczy mówi. Nie zatruwajmy świata byle jakimi słowami...
Bóg wart jest tego, by jego sprawom poświęcić wszystko, co w nas najlepsze
i najcenniejsze w tym nowym kolejnym Wielkim Poście. Nie zapomnijmy, że to Bóg
do nas pierwszy wyciąga swoją Ojcowską dłoń !.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Grzech dokonywany
nawet w samotności,
zawsze oddziałuje
na innych.

Kiedy się spowiadam, kiedy korzystam
z sakramentu Pokuty, świat wokół mnie
staje się lepszy! To nie znaczy, że jak wyjdę
z tego kościoła, to Wietrzno będzie już
całkiem lepsze, nie, tylko, że ja będę
trochę inaczej patrzeć na świat! Tak, gdyż
będę patrzył oczyma czystymi! Będę patrzył na nowo! Bóg bowiem zawsze daje
nową szansę! Idź i bądź na nowo piękny! Bądź jak ja, przebaczaj wszystkim!
Tak, tak jest, gdyż grzech, nawet który dokonywany jest w samotności, bo nikt
o nim nie wie, lub wydaje mi się, że o nim nikt nie wie - jest zawsze grzechem
społecznym - bo jeżeli ja jestem człowiekiem słabym i grzesznym, to grzech
oddziałuje jeszcze zawsze na innych!. Dlatego tak ważna jest w tym zmaganiu
z grzechem i pokusami wspólnotowa celebracja sakramentu pokuty, ona jest
zawsze bardzo pomocna. Wszyscy jesteśmy grzeszni, ale nie wszyscy całkowicie
ufamy Jezusowi, bo tylko całkowite zaufanie Jemu, może nas poprowadzić do
całkowitego piękna! Gdy się spowiadamy wtedy zaczyna działać Jezus, a nie ja!
Grzech na początku może się wydawać całkiem fajny, i tak się zaczyna na ogół!
Grzech może być na początku nawet i całkiem sympatyczny, bo jest pięknie
opakowany tak, jak prezent! , jak smakowity cukierek!. Tak, ale potem zostajemy
z nim sami, zostajemy opuszczeni i upokorzeni, potem grzech nas niszczy. Tak,
gdyż to grzech powoduje, że człowiek odchodzi smutny, zrozpaczony a nawet
i popada w depresję. I warto stawiać sobie często pytanie; Czy ja po grzechu, gdy
nie podobam się Panu Bogu, jestem smutny?! Czy jest mi również przykro, nie
tyle z powodu popełnionego grzechu, ale dlatego, że obraziłem Pana Boga?!.
Nabożeństwa pokutne, Msza Święta, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, post, małe
i drobne wyrzeczenia, jest to wszystko po prostu po to, byśmy zaczęli patrzeć na
świat tak, jak patrzy na niego Jezus, by nasze serce biło w rytm Jego Serca „uczyń serce moje według serca Twego” trzeba tak bardzo często powtarzać te
słowa jak refren pieśni ! Tak z kościoła, z tego miejsca modlitwy i wiary potrzeba
nam wyjść pełnymi łaski, pięknymi i odnowionymi. Wyjść tak - jak mówił nasz
Ojciec Święty Jan Paweł II - „by nie bać się niczego, by mieć zawsze przy sobie
Jezusa!”. Kiedy uklękamy przy konfesjonale powiedzmy Jezusowi o tym, że Go
kochamy! Jezu, ja Cię naprawdę kocham! A te moje grzechy są przeszkodą, spraw
bym wyszedł dziś z tej świątyni piękny, pełen nadziei i miłości i zdolny do miłości.
Warto przy każdej spowiedzi powiedzieć Jezusowi -„kocham Cię”! Kocham mimo
moich grzechów, moich upadków, moich słabości, ran, mimo, że zmęczony
jestem także moim ciałem - kocham Cię Jezu! Jezu, Tobie ufam.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.

10.10.1982 - dzień kanonizacji bł. Maksymiliana Kolbe. Mamy nowego Orędownika
w niebie, dla nas Polaków i w Wietrznie.
1.11.1982 - Godzina 14.30 - Msza Święta i wypominki za zmarłych. Dziś bardzo
zimno, mocny porywisty wiatr. Na procesji na cmentarzu tylko mała garstka ludzi,
cmentarz szybko opustoszał, pozostały tylko migocące się światełka. Proboszcz
zachorował, zapalenie oskrzeli, gardła i stron głosowych.
3.11.1982 - Parafianie pielgrzymowali na Jasną Górę, 35 osób autokarem, ale bez
proboszcza, bo chory.
14.11.1982 - Po południu upragniony deszcz, po bardzo długiej suszy, brak wody
w studniach a i w rzece dotkliwy, przyjeżdżają ludzie z beczkami po wodę z Łęk
Dukielskich. Na Jasiołce woda ledwie się sączy, miedzy kamieniami, susza.
21.12.1982 – Dzień spowiedzi adwentowej. Pomaga ks. Józef proboszcz z Bobrki wyspowiadano 105 osób, a po południu 5 kapłanów - do spowiedzi 160 osób.
Napływają dary z zagranicy z zachodu żywność i inne artykuły dla wiernych.
Stan wojenny robi swoje. Jakże trudna sytuacja w Polsce.
1.01.1983 - sobota, Nowy Rok. „Bez Boga ani do proga” mądre to przysłowie,
w tym roku bardzo powoli wyruszam na wizytę duszpasterską, lękam się by nie
zachorować. (cdn.)

