Intencje mszalne w tygodniu 10.01 - 17.01.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Ignacy Wójcik - od parafian

Wtorek

17.00

+Józef , Józefa, Jan, Alfreda Wierdak

Środa

17.00

+Helena i Stanisław Śliwińscy

Czwartek

17.00

+Benigna Kocur - od wnuczki Malwiny

Piątek

17.00

+Stanisław Baran - od syna

Sobota

17.00

+Ignacy Wójcik - intencja od parafian

Niedziela

8.00

+Eleonora Zajchowska - od rodziny Szczurków i Malinowskich

Niedziela

10.30

+Zygmunt Stadnicki - 10 rocznica śmierci

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 10.01.2021 r.
1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Dziś również w Liturgii Kościoła kończy się
czas Narodzenia Pańskiego. Kolędy śpiewamy jeszcze tradycyjnie do 2 lutego czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego.
2. Podaje dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej - w czasie epidemii - na poniedziałek
do kościoła na godzinę 17.00 zapraszam rodziny; od. P. Malinowski - Porcek do
P. Włodyka - Gazda; na wtorek na godzinie 17.00 do kościoła zapraszam rodziny:
od P. Drobek do P. Dziadowicz, na środę - od P. Wdowiarz do p. Szczurek;
a na piątek i sobotę na godzinę 17.00, tych wszystkich, którzy nie mogli przyjść
w dni ogłoszone, a chcą do swojego domu dar kapłańskiego błogosławieństwa
na nowy 2021 r.
3. Za tydzień - w niedzielę - rozpoczniemy tydzień modlitw o jedność chrześcijan
4. We wtorek - 12.01 - swoje spotkanie formacyjne ma Akcja Katolicka. Zapraszam
jeszcze innych chętnych parafian na spotkanie w ramach Akcji Katolickiej.
5. Trwają ferie zimowe. Apel do dzieci i do młodych - nie zapominajmy o życiu
religijnych i modlitewnym, o życiu wiarą w codzienności.
6. W „Gazetce Parafialnej” zamieszczam też podsumowanie roku przedstawione
w dniu 31 grudnia 2020 r w czasie nabożeństwa na zakończenie Roku.
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 - 16.01. proszę rodziny; Godek, Dębiec.
Dziękuję rodzinom; Wierdak, Zygmunt, Sosiński za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
W obecnej „Niedzieli” jest prezentacja parafii Wietrzno - mamy 10 dodatkowych
numerów - zachęcam do zakupienia. Wyłożony jest też kolejny numer Gazetki
Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 2 / 10. 01. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela
Chrztu Pańskiego
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek
nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim
zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest
w przebaczaniu”...
z Księgi Proroka Izajasza (Iz 55, 1-11)
Budowanie relacji z Panem Bogiem i Jego Matką, Maryją Niepokalaną dokonuje
się od najmłodszych lat – od znaku krzyża, modlitwy do Anioła Stróża, modlitwy
do Maryi - Pod Twoja obronę … - itd., ale również przez udział w życiu Kościoła,
katechizację i rozwijanie łaski chrztu świętego, przez przyjmowanie kolejnych
sakramentów. Ludzki nauczyciel – rodzice, dziadkowie, katecheci, kapłani nie są
w stanie nic uczynić, bez pomocy i wsparcia Ducha Świętego. Trwać w Bogu,
to znaczy żyć wiarą, żyć systematycznie według Bożego Słowa, Bożego Ducha,
przyjąć Jego prawdę, i przyjąć moralność chrześcijańską jako drogowskaz.
Nie wystarczą już dziś okazjonalne spotkania przy okazji uroczystości rodzinnych,
czy modlitwa trwogi w chwilach naglącej potrzeby bądź odczuwania chwilowej
euforii. Im głębsze relacje, im głębsza przyjaźń z Panem Bogiem, tym bardziej
zaczynamy rozumieć samych siebie, rzeczywistość świata wokół nas i stawać się
użytecznymi w służbie dla wspólnoty Kościoła, do którego równocześnie sami
należymy przez chrzest święty. Pamiętajmy o tym w Niedzielę Chrztu Pańskiego.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Taki jesteś, jak Twoja modlitwa. Cz. 2.

Wiele przestrzeni otwiera przed nami każda chwila adoracji
Najświętszego Sakramentu. Łatwo się nią zachwycić, ale są
tacy, którzy po kilku chwilach ją porzucają. Ale uwierzcie, są
i tacy, którzy praktykują tę modlitwę przez całe swoje życie.
„Nieustannie się módlcie” – tak mówi św. Paweł Apostoł...
W ten oto sposób zrodziła się tzw. Modlitwa Jezusowa: czyli
wpisany w rytm oddechu sposób wypowiadania w myślach
aktu strzelistego; „Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”,
„Jezu, ufam Tobie”, itp. Jeszcze innym sposobem uświęcania
czasu jest Liturgia Godzin, zwana Brewiarzem – codzienna
porcja psalmów, oraz tekstów z Pisma Świętego i tradycji
chrześcijańskiej, przeznaczona na rytm dnia. Do odmawiania
tej modlitwy zobowiązani są księża i osoby zakonne.
Ale zaproszony jesteś i Ty. Jeśli rozpoczniesz ją, to przekonasz
się z niemałym zdziwieniem, że psalmy, choć liczą sobie
ponad dwa tysiące lat… mówią też o Tobie. Zawierają i Twoją
modlitwę, znają Cię, i najlepiej oddają sytuację w jakiej się
znajdujesz. Słowa Pawła Apostoła „nieustannie się módlcie”
zachęcają, by każda chwila mojego i Twojego życia była modlitwą, by modlitwę
przemieniać w czyn. Tak, jest to też zachęta, by to, czym się modlisz, stawało się
Twoim życiem, nie tylko słowami. Najprostsza modlitwa, jakby wtopiona w nasze
chrześcijańskie życie, rozpoczyna się od słów: Ojcze nasz ... i prowadzi nas też
do najważniejszego przekonania, że jestem i dzieckiem Boga, a Bóg jest Ojcem,
który mnie kocha. Dlatego ta najprawdziwsza modlitwa, wypowiedziana z serca,
czasami nie potrzebuje dodatkowych słów, bo niekiedy trudno je znaleźć.
Ale każda modlitwa, rozmowa, ma być jeszcze oparta o czas. Czasu musi być
zawsze więcej. Tak jak w życiu: dla kogo masz czas, tego kochasz.
Modlitwa potrzebuje jeszcze … wspólnoty. Choć zgodnie z Ewangelią mam sam
„wejść do swojej izdebki i tam się modlić”, to piękna jest modlitwa wspólnotowa,
taka jak ... Eucharystia. To naprawdę najdoskonalsza z modlitw, zawierająca
w sobie i dialog, i ciszę. Eucharystia otwiera przestrzeń na słuchanie Słowa,
ale i na wspólną odpowiedź. A chwila rozesłania jest niczym innym jak zadaniem,
by modlitwę przemieniać w czyn. A zatem w jakim wieku jesteś? A w jakim wieku
jest Twoja modlitwa? Może nie zmieniła się od dzieciństwa, choć zmieniłeś się
w każdej dziedzinie życia: inne są Twoje relacje, rozmowy, słownictwo, inne też
rozumienie świata, zainteresowania, pasje, a wciąż modlisz się tak, jak nauczyli
Cię rodzice, gdy byłeś dzieckiem: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Aniele Boży...
Jeśli w ogóle modlitwa nie została zapomniana to weź swój Modlitewnik, może
pozwoli pogłębić Tobie Twoją modlitwę, pogłębić znajomość języka wiary. Jego
kluczem są słowa, które wprost mogą dotyczyć różnych przestrzeni i wielorakich
problemów Twojego życia. Dzięki temu lepiej poznasz Boga, jakim jest On
naprawdę.! Pomódl się zatem na początku Nowego Roku 2021 o dar cudów.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Podsumowanie Roku 2020 - Cz. 2.

Na przestrzeni ostatnich 7 lat od 2014 do 2020 r. w parafii sakrament chrztu
świętego przyjęło 50 dzieci (w tym 24 chłopaków i 26 dziewczynek); w tym też
siedmioleciu - 16 par - zawarło sakrament małżeństwa, a do wieczności odeszło
63 osoby (36 kobiet i 27 mężczyzn). Jak widać warto zatroszczyć się zatem na
nowo o promowanie kultury życia i daru życia, oraz o ochronę życia od chwili
poczęcia aż do naturalnej śmierci, warto też wymadlać potomstwo w rodzinach
naszej parafii, gdyż tendencja przyrostu naturalnego jest ujemna, więcej jest też
zgonów niż narodzin. Apeluje również bardzo do ludzi młodych o zawieranie
sakramentu małżeństwa. Dar i tajemnica tego sakramentu to wciąż znak dla tego
świata, gdyż tylko mocna tradycyjna rodzina oparta na małżeńskim przymierzu
jest przyszłością naszej Ojczyzny i parafii. Pamiętajmy o tym. (!).
A w minionym już roku 2020 wykonano następujące prace przy parafii i kościele:
- naprawa ubytków muru kościelnego,
- wykonanie podłogi w dzwonnicy,
- ulepszenie schodów na cmentarz i do gaiku,
- naprawa i ulepszenie tylnych schodów na plebani wraz z dachem,
- wiata na samochód przy plebani,
- pergole i sadzanie róż przy murze kościelnym,
- oczyszczenie i ulepszenie placu przy Matce Bożej, przy krzyżu misyjnym
i przy ołtarzu polowym,
-wymiana ołtarza soborowego i ambonki,
- monitoring i również prowadzenie Fejsbukowej strony parafii,
- zakup nowego telewizora,
-prace konserwacyjne przy ołtarzu Serca Pana Jezusa i przy ścianach kościoła
(cdn.)

