Intencje mszalne w tygodniu 12.01 - 19.01.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

7.30

zm. +Zdzisław Liwosz - od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Franciszek Czaja - od wnuczki Agnieszki

Środa

17.00

za zmarłych z rodziny Baran

Czwartek

17.00

zm. +Amalia i Stanisław Bogacz

Piątek

17.00

zm. +Stanisław Pac - 1 rocznica śmierci

Sobota

17.00

zm. + Zygmunt Stadnicki i zmarli z rodziny Śliwińscy

Niedziela

8.00

0 potrzebne łaski dla S. Ewy i powołania do Zgromadzenia Sióstr

Niedziela

10.30

zm. +Zdzisław Liwosz - intencja od żony

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 12.01.2020 r.
1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Kończymy tą niedzielą liturgiczny czas Bożego
Narodzenia, czas odkrywania Tajemnicy Wcielenia, kolędy tradycyjnie jak zawsze
śpiewamy do 2 lutego, do dnia Matki Bożej Gromnicznej.
2. Dzieci i młodzież rozpoczęły ferie zimowe, nie zapomnijmy na feriach o Mszy
Świętej niedzielnej, o modlitwie i o aktywnym wypoczynku.
3. Dziś zapraszam Rade Duszpasterską naszej parafii na pilne spotkanie po sumie
do salki parafialnej.
4. W najbliższą sobotę - 18.01. - rozpoczynamy kolejny Tydzień modlitw o jedność
podzielonych chrześcijanin. W modlitwie pamiętajmy o ranach zadanych jedności
Kościoła, ten brak jedności dotyczy i nas samych.
5. 17.01. wspomnienie biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, to święty, który na
nowo erygował parafię Wietrzno. Pamiętajmy o jego wstawiennictwie.
6. Trwa wizyta duszpasterska - w poniedziałek - od godziny 13.30 odwiedzę wasze
Domy od P. Koszeli do krzyżówki koło szkoły.
7. Akcja Katolicka ma swoje formacyjne spotkanie we wtorek po Mszy Świętej
w salce parafialnej. Zapraszam jeszcze innych chętnych do tych spotkań.
Bądźmy zasłuchani w Ducha Świętego.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła -na sobotę -18.01.-proszę rodziny; Wdowiarz i Kucharski.
Dziękuję rodzinom; Dziadowicz, Dziadowicz za ostatnie sprzątnie kościoła.
Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.
11. Wykonamy tablice pamiątkową ku czci ks. Józefa Fejdasza do kościoła.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 2 / 12. 01. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela Chrztu Pańskiego
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
„A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał
Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę
i przychodzącego na Niego.
A głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn
umiłowany, w którym mam upodobanie”.
z Ewangelii według świętego Mateusza
(Mt 3,13-17)
Trwa już Nowy Rok 2020. Każdy chce coś rzeczywiście ważnego powiedzieć. Tak,
otacza nas naokoło kordon wielorakich słów, z mediów, z Internetu, z prasy (itp.).
Słowami jesteśmy niekiedy nawet i zmęczeni, a wracając z „imprezy”, na której
wiele razy usłyszeliśmy może „wszystkiego najlepszego” czujemy się nawet nieco
sfrustrowani, zdołowani, a często jeszcze bardziej nawet i osamotnieni. A Bóg ?
On jest, Bóg Ojciec woła przez ciszę. I gdy dopadnie nas taka właśnie Boża cisza
nie bądźmy zadziwieni. Tak chce do serc przemówić nasz Bóg. I dlatego być może,
właśnie dlatego *pełnię czasów* ogłasza Bóg Bożym Słowem i ciszą, po to by
człowiek bezmiarem Jego Miłości nie czuł się przytłoczony, a porwany; by zamiast
lęku przed tym, co niewykonalne, wypełnił serce czułością ufnością.
Dlatego Słowa z Ewangelii niech wołają w nas samych...
Bóg „przemówił do nas przez Syna”; otwórzmy serce na Jego ciszę, zdejmijmy
przyciemnione okulary, zobaczmy, a wtedy usłyszymy Jego wołanie.
Posłuchajmy w Liturgii, w czytaniu, nie czekajmy na jakiś teatralny spektakl, ale
wyczulajmy „światłe oczy serca” na wiarę, tak, by były zdolne ujrzeć zstępującego
„jakby” gołębicę Ducha i Jezusa, czekającego w kolejce grzeszników na swój
chrzest. Bo nie dla spektaklu teatralnego przyszedł Jezus, ale przyszedł po to,
by zgładzić „grzechy całego świata” … i moje.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Wartości, owocem modlitwy.
Cz. 1.

Nie trzeba takich wielkich może traktatów
teologicznych, aby stwierdzić, czy nawet
rzeczywiście potwierdzić, że naturalnym
środowiskiem głębokiej modlitwy
jest ... cisza, jest …adoracja.
Jak woda potrzebna jest dla ryby - tak cisza dla rozmodlonego serca. Czy Internet
może sprzyjać modlitwie ? Na pewno Boga da się w Intrenecie spotkać. Ale nie
da się Go tam bliżej poznać, ani też pokochać, bardziej pokochać bo miłość to
relacja. Miłość to zaangażowana obecność, a nie podglądanie przez szybę. Tak,
Internet może nas inspirować. Czasem podsuwa dobre cytaty, piękne obrazy.
Ale jeśli już uda mi się natknąć w sieci na jakieś informacje o Bogu, to koniecznie
trzeba je potem przetrawić w modlitewnym skupieniu, w ciszy, w adoracji.
Czy możemy komuś dać coś, czego sami nie mamy ?! Nie za bardzo... Chyba też
pamiętamy przysłowie; „Z pustego i Salomon nie naleje”. Aby głosić innym Jezusa
Chrystusa i również zachęcać do spotkania z Nim, najpierw musimy się z Nim
spotkać, nakarmić się Jego łaską i doświadczyć, Kim jest. A „doświadczyć” to coś
więcej, niż „dowiedzieć się”. Dlatego gdy próbujemy łączyć Boga z internetowym
światem, z mediami, reklamą (itp.) najpierw warto sobie mądrze, po Bożemu
ustawić akcenty.
Zapytajmy siebie: Czego oczekuję od Internetu? Spotkania z Bogiem, głoszenia
Boga ? Czego mi teraz potrzeba – ukojenia serca przy Jezusie czy podzielenia się
z kimś wiarą? Jeśli stwierdzamy, że moje serce wolałoby dziś odpocząć przy
Bogu - to rozpocznij do Niego modlitwę; „Kto z kim przestaje – takim się staje”.
Gdy się długo „przebywa” w sieci albo praktycznie w niej „mieszka”, niestety,
przejmuje się zwyczaje wirtualnego świata. I czasem przenosi nieświadomie do
prawdziwych relacji. Warto odkryć, jak dziś bardzo mentalność internetowa
wkrada się do realnego świata. Jak Internet wpływa na nasz mózg i poznawanie.
Właśnie: to jak wpływa? Po pierwsze – szybkość. Niecierpliwość to drugie imię
internauty. A u Boga nie zawsze jest „od razu”. „Pukajcie, a znajdziecie” wcale
nie znaczy: „Puknij, a znajdziesz”. Jezus zaprasza nas do cierpliwości, a często
wręcz do wysiłku modlitwy. Sfera duchowa więcej wspólnego ma raczej
z mozolnym procesem rzeźbienia niż szybkim wideo. Może to trudniejsze, ale na
pewno trwalsze! Druga sprawa – warto zauważyć - że coraz mniej , tak mniej na
tych Internetowych portalach „prawdziwych” fotek? Dużo retuszu, filtrów
i przeróbek, manipulacji. Internet niestety wpędza nas w myślenie, że tylko to
wartościowe, co ładne. A Jezus – „najpiękniejszy spośród synów ludzkich” – nie
bał się zostać „nieludzko oszpecony”. Zakrywano przed Nim twarze. Ale czy
przez to był mniej Bogiem? Nie. Porównanie może dość silne, jednak pokazuje
ważną prawdę: prawdziwa wartość i wielkie dobro czasem są ukryte gdzieś
głębiej. Nie warto biegać za zewnętrzną stroną tak, by zapomnieć o wnętrzu.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

22.10.1978 - W nocy wyjechaliśmy dwoma autokarami do Częstochowy.
Po przybyciu na Jasną Górę i po uczestnictwie w nabożeństwach wszyscy obecni
w tym dniu na Jasnej Górze pielgrzymi mieli możność oglądać transmisje
telewizyjną z Intronizacji Papieża. Tych chwil nie da się opisać, ani zapomnieć.
Kiedy w czasie homagium u stóp Papieża uklęknął Kardynał Niemiec
spontanicznie krzyknąłem - „Nowy hołd pruski”. Z pielgrzymki wróciliśmy
szczęśliwi i ubogaceni duchowo.
11.11. 1978 - 60 lat odzyskania niepodległości - jakże ważna to rocznica dla Polski.
Szkoda ze w Polsce nie ceni się tych wartości, które reprezentuje Jan Paweł II.
W parafii p. Konserwator Gil mimo oporów nakazał remont kościoła. To nie tylko
już konieczność, ale triumf zatroskania o kościół.
31.12.1978 - w życiu religijnym parafii radość z Papieża Polaka. A w parafii ;
22 urodzonych, 4 śluby i 3 zmarłe osoby. Frekwencja na Mszy Świętej; 397 - 400
osób parafian, a gdzie są pozostali ?!.
1979 - ten rok jest bardzo ubogi w zapisy w Kronice parafii. A jest to rok
przygotowań do kapitalnego remontu kościoła. Rekolekcje wielkopostne głosił
O. Zygmunt Prusiński kapucyn z Lublina. Jego słowa pełne troski i Miłości
o sumienia ludzkie. Ufam, że zaowocują...
24.05.1979 - do parafii przyjechał z wizytacją ks. Biskup Stanisław Jakiel.
(cdn.)

