Intencje mszalne w tygodniu 2.12 - 8.12.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Maria Zborowska - od rodziny Bogaczów

Wtorek

17.00

za zmarłych z rodziny Mikosz i Guzik

Środa

17.00

zm. +Maria Zborowska - od Anny Byrczek

Czwartek

17.00

zm. +Grażyna Nowak - od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm. +Maria Zborowska - od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. +Grażyna Nowak - od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Julia i Grzegorz Sajdak

Niedziela

15.30

zm.+ Jan i Maria Glowa i zmarli z rodziny Głowa

Ogłoszenia duszpasterskie - 1.12.2019 r.
1. Dziś pierwsza niedziela Adwentu. Rozpoczynamy Nowy Rok Liturgiczny, rok
poświęcony Eucharystii jak słyszeliśmy w liście J. E. Ks. Arcybiskupa Adama Szala.
2. Dziś również zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii.
3. Codziennie Nabożeństwa Roratnie o godzinie 17.00. Zachęcam do licznego
udziału dzieci, młodzież i starszych. Niech Adwent nie będzie dla nas obojętnym
czasem. Zapraszam do konkursu, do wędrowania ze światłem, do czuwania.
4. W tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca grudnia.
Okazja do skorzystania z sakramentu pokuty - spowiedzi - w czwartek adoracja
relikwii Papieża Polaka i spotkanie formacyjne dla klasy VIII. W piątek wyjazd do
chorych z Najświętszym Sakramentem. Pierwsza sobota - spotkanie dla klasy
trzeciej przed Pierwszą Komunią Świętą - błogosławieństwo medalików.
5. Zapraszam również małżonków z parafii na spotkanie z Domowym Kościołem 8 grudnia w niedzielę - na godzinę 15.30 - w niedziele za tydzień - w Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
6. Adwentowe spotkanie - ze śpiewem i modlitwą - w piątek o godzinie 17.00.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę 7.12 - proszę rodziny; Hłouszek, Białogłowicz
- Leśniak. Dziękuję rodzinom; Drobek, Gazda - Włodyka za ostatnie sprzątnie
kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Nie zapomnijmy o świecach *Caritas* na stół wigilijny i o opłatkach u naszego
Pana Organisty. Niech będą te symbole znakiem dla nas w nowym Adwencie.
11. Sw. Mikołaja powitamy w piątek - 6.12 po Mszy Świętej - wieczorem. Plebania
będzie otwarta w dni poprzedzające to wydarzenie. Zapraszam. Strzeżmy wiernie
dobrych tradycji i wartości chrześcijańskich.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 48 / 1. 12. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

1 Niedziela Adwentu
Zatrzymaj się, proszę ... z Liturgii Słowa.
„Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie
na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza,
nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu
Jakuba, postępujmy w światłości Pana!”
z Księgi Proroka Izajasza (Iz 2,1-5)

Przepis na bardzo dobre Swięta.

Składniki: 50 dag modlitwy, 1 kg wiary w Pana Jezusa,
20 dag oczekiwania i tęsknoty, 20 dag radości, 12 dag
życzliwości, 1 spowiedź, 1 dag miłości oczyszczonej, 2 łyżki
ofiarności, i 1 kg znaku obecności Maryi, i dar wolnej woli.
Przepis: Modlitwę codzienną wymieszać z małą miłością
oczyszczoną wiarą, zrobić zagłębienie i wlać życzliwość.
Zagnieść ciasto i rozwałkować na grubość około 3 mm.
Wycinać kształty jakie kto potrafi i jakie lubi. Ciastka piec
w nagrzanym miłością, dobrocią i ciepłem piekarniku przez około 10 minut. Po paru dniach można je dowolnie
ozdabiać dobrymi uczynkami.
Przeżywanie Adwentu powinno nas zmobilizować do
uporządkowania swego wnętrza tak, aby powitać Pana
czystym sercem. Każdy Adwent to czas tęsknoty, to
oczekiwanie w ciemnościach symbolizujących człowieka
pogrążonego w grzechu, szukającego ratunku i światła.
Tym światłem jest Matka Jezusowa, jasna Jutrzenka,
Zorza rano powstająca, która błądzących prowadzi ku
niebu, ku zbawieniu. Ona, wybrana na Matkę Zbawiciela,
poda nam od żłóbka swego Syna, byśmy napełnieni Jego
łaskami, szli przez życie ku wiekuistemu szczęściu.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Dlaczego Bóg pozwala na ataki szatanowi?
Pokusy według Ojca Pio. Cz. 2.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

O. Pio w rozeznawaniu rozróżniał udręki i strapienia,
które mogą pochodzić z dopustu Bożego i pokusy do
złego, których źródłem jest zawsze duch zły.
Uciążliwe pokusy biorą się ze złośliwości szatana,
a brak upodobania w nich i cierpienie, które bardzo
odczuwamy z ich powodu, pochodzą od miłosierdzia
Bożego. Pokusy pochodzą od szatana i piekła, ale
Twoje udręki i cierpienia z tego powodu pochodzą od
Boga i z nieba. Gardź pokusami, a utrapienia obejmuj
z miłością. Pozwól wiać Bożemu wiatrowi i pomyśl,
że Jego wiatr odpędzi w dal wszelkie pokusy.

Jak walczyć z pokusami?

„Nie wysilaj się – tak radzi O. Pio – aby przezwyciężyć
pokusy, ponieważ ten wysiłek tylko by je umocnił;
gardź nimi i nawet się nad nimi nie zatrzymuj!”
„Wyobrażaj sobie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa
w Twoich objęciach i mów: Oto moja nadzieja, oto
żywe źródło mojej szczęśliwości! O mój Jezu! Będę Cię
mocno trzymał i nie puszczę tak długo, dopóki nie
postawisz mnie w bezpiecznym miejscu. Małych pokus
nie trzeba zwalczać przez dyskutowanie z nimi, ale
raczej prostym aktem serca uciekającego się do Jezusa
ukrzyżowanego”. „Nie wysilaj się aby przezwyciężyć
pokusy, ponieważ ten wysiłek tylko by je umocnił”.
Sam O. Pio także doświadczał pokusy do grzechu.
Pisał, że przeżywa nawet chwile, kiedy nachodzą go gwałtowne pokusy przeciw
wierze. Z tego rodzą się uczucia zniechęcenia i nieufności, aż do rozpaczy.
Jestem przerażony w obliczu tak wielkiej walki, drżę. O Pio swoim przykładem
wskazuje, że najważniejsze w duchowych zmaganiach jest zachowanie ufności
do Boga. On pomaga czasie próby. Do Boga mamy się uciekać podczas ataków
wroga, Jemu ufać i od Niego oczekiwać wszelkiego dobra; nie zatrzymywać się
nad tym, co wróg podsuwa, ale prosić Pana Boga o wsparcie. W czasie kuszenia
znaczenie wolnej woli jest kluczowe i decydujące. Ojciec Pio zauważył, że „to nie
odczucia stanowią o winie, ale zgoda na nie”. „Szatan ma jedną bramę, aby wejść
do naszej duszy; lęk i pycha i zgoda woli. Nie ma grzechu, jeśli nie ma zgody woli na
grzech. Skoro w grę nie wchodzi wola, nie jest to grzech, tylko słabość ludzka”.
O. Pio powtarzał zawsze swoim słuchaczom, by umocnić ich duchowo:
„Zapamiętaj raz na zawsze, że to dobry znak, gdy wróg hałasuje i ryczy wokół twej
woli, ponieważ w ten sposób jasno wskazuje, że nie umie Ciebie pokonać.
Powtarzam, nie trzeba się bać wroga, tylko - jak długo możemy - stanowczo wołać:
Niech żyje Jezus!. Niech żyje Maryja!”.

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

18.01. 1976 - W Sali Domu Ludowego spotkanie na Opłatku, przemawiał najpierw
duszpasterz zaproszony przez organizatorów a potem p. Sołtys p. Sanocki .
Łamanie się opłatkiem i śpiew kolęd, ale kiepsko śpiewają parafianie kolędy,
bardzo kiepsko, trzeba nad tym popracować ...
17.02. 1976 - zima trzyma dobrze, dużo śniegu, tęgie zamiecie, przyjechał do
Wietrzna profesor Adolf Szczepański dał wiele cennych wskazówek odnośnie
uporządkowania wnętrza kościoła, miał spotkanie z młodymi w parafii.
Można było podziwiać jego wiarę i życie w wierze...
6.03. 1976 - Dziś przyjechał rekolekcjonista ks. Kanonik January Horwat
proboszcz z Wrocanki. O godzinie 18.00 Msza Święta na rozpoczęcie rekolekcji
trwają zatem rekolekcje na temat odnowy liturgii, ks. January je starannie
prowadzi, tylko trochę nauki się przedłużają , gdyż ks. kanonik mówi długo,
zwłaszcza na tematy rodzinne. Spowiedź rekolekcyjna 8.03. przyjechali księża
z dekanatu dukielskiego, nie było dużo ludzi u spowiedzi bo to dopiero początek
Wielkiego Postu, wierni czekają na święta, a gdyby tak ktoś umarł bez spowiedzi ,
strach pomyśleć (?). Czy udane te rekolekcje ?. Nie umiem dziś powiedzieć,
oby tylko ożywiły życie religijne i zaowocowały w Wietrznie...
10.03.1976 - zima trzyma mocno - 18 stopni Celsjusza mrozu, śnieg i zamiecie,
droga do plebani nie przejezdna, wiatr zimowy przewiewa.
28.04.1976 -W nowej części cmentarza widać troskę o groby, zmarłych, są zadbane
i czyste. Starsza cześć cmentarza przedstawia się żałośnie. Dziś dzień pracy na
cmentarzu. Mimo moich próśb i nalegań do pracy przyszli tylko ministranci, oraz;
Krystyna Czelny, Władysław Krężałek, Bogusław Krężałek, Stanisław Głowa,
Ferdynand Szwast, Władysław Helenarski, Maria Bogaczyk, Stanisław Michalczyk,
Andrzej Chrobaczynski. Tak, tak, tylko tyle… (cdn.)

