Intencje mszalne w tygodniu 13.04 - 19.04.2020 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

8.00

za zmarłe Siostry Służebniczki

Poniedziałek

11.00

zm. +Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +ks. Józef Fejdasz - od Szkoły Podstawowej

Środa

18.00

zm. +Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

zm. +ks. Józef Fejdasz - od Służby Liturgicznej

Piątek

18.00

zm. +Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. +Zofia Biały - 3 rocznica śmierci

Niedziela

8.00

zm. +Stanisława i Tadeusz Szczepanik

Niedziela

10.30

zm. +Jan, Bronisław i Helena

Niedziela

15.00

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 12/13.04.2020 r.
1. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego *w czasie epidemii*. Przyjmujemy ten
trudny czas w duchu wiary, jako dar od Boga by się dokonała w nas przemiana
i zmartwychwstanie, dzieło Paschy. Niech Zmartwychwstanie Jezusa będzie dla
nas znakiem nowej nadziei i wprowadzi nas do Serca Kościoła, do wiary, która
jest cudem pasji w naszych czasach. Życzmy sobie, byśmy wyszli z tych innych dni
umocnieni łaską Bożą i Bożą Mądrością.
2. Trwa Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Nie zapomnijmy o niej w drodze wiary
i wędrowania za Głosem Kościoła. Codziennie modlitwa nowennowa na Mszy
Świętej o godzinie 18.00.
3. Dziękuje tym, którzy pomogli w przygotowaniu Wielkiego Tygodnia i tej prostej
dekoracji na Święta Paschalne i w transmisji nabożeństw Triduum przez Internet.
Bóg zapłać Wam za ten wysiłek.
4. Trwajmy w codziennej modlitwie o ustanie epidemii w świecie i w Polsce.
5. Za tydzień Niedziela Miłosierdzia Bożego. Msze Święte o godzinie 8.00 10.30
i o 15.00 połączona z Godziną Bożego Miłosierdzia.
6. Skarbonki „Caritas” można składać przy Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 25.04. proszę rodziny; Kucharski i Długosz.
Dziękuję rodzinom; Pietruszka, Biernat, Jastrzębski, Czelny za ostatnie sprzątnie
kościoła. Bóg zapłać. Ofiarodawcom z dni Wielkiego Postu dziękuje za ofiary na
kwiaty do Bożego Grobu. Ofiarodawców umieszczam w Kronice Parafii.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 15 / 12. 04. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela
Zmartwychwstania
Pańskiego
Zatrzymaj się,
proszę...
z Liturgii Słowa
„Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego Imię

otrzymuje odpuszczenie grzechów”...
z Dziejów Apostolskich (Dz 10, 34a. 37-43)

Czy to my zawiedliśmy? Czy może nasz Bóg zawiódł, okazał się zbyt słaby? Nie.
Bóg jest zawsze wierny, Bóg jest cierpliwy i nie przestaje działać. Jego przymierze,
zawarte z nami przed wiekami, trwa i będzie trwać. „On nas do końca umiłował”
i pozostał pośród nas - w Eucharystii - i wciąż nam przebacza, wciąż nas oczyszcza,
wciąż nas nieustannie uświęca, wciąż za nas umiera i dokonuje w nas Paschy.
Tak, tylko Bóg nawet z największego dokonanego przez człowieka na ziemi zła
może wyprowadzić o wiele większe dobro. Na nasz ratunek, by nas uratować Bóg
wyprowadził ze śmierci swojego Syna. Nie jest to powód, by lekceważyć zło.
Tym bardziej nie powód, by je czynić. Tak, zatem nie zagubmy ofiarowanej nam
wielkanocnej nadziei. Bóg jest wśród nas. Już na zawsze.
„Jeden drugiego brzemiona noście” - to zwięzłe zdanie św. Pawła Apostoła niech
będzie inspiracją dla międzyludzkiej i społecznej solidarności we wspólnocie
Kościoła. Solidarność - to znaczy: jeden i drugi razem; a skoro brzemię, to brzemię
niesione razem, we wspólnocie, a zatem nie jeden przeciw drugiemu, jedni
przeciw drugim. I nigdy „brzemię” dźwigane przez człowieka samotnie, bez
pomocy drugich. Jezus zwyciężył i zwycięży obecne zło. Zmartwychwstał i nas
umiłował, do końca, na zawsze. Pamiętajmy o tym, pamiętajmy, pamiętajmy ...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć.
W Roku Eucharystii.
8 eucharystycznych
cudów - w Polsce.
Cz. 1.

To niewiarygodne, że w małym kawałku
chleba jest obecny nasz wszechmogący
Bóg, który daje poznać się także poprzez
wiele cudów eucharystycznych.
Chce przybliżyć historię 8 cudów, które
dokonały się w naszej Ojczyźnie - Polsce
na przestrzeni minionych wieków.
1. Do pierwszego cudu eucharystycznego - w Polsce - doszło w średniowieczu we
wsi leżącej w dzisiejszym województwie warmińsko-mazurskim, w gminie Dobre
Miasto. Podczas najazdu Litwinów i Prusów proboszcz parafii zakopał w ziemi
złocone naczynie, w którym znajdowały się konsekrowane hostie. Po kilku latach,
w 1290 r., odnalazł je pewien człowiek orzący ziemię. Szedł za parą wołów, które
nagle zatrzymały się. Z grudy ziemi wydobywał się blask i oświetlił całe pole. Był
to kielich, w którym znajdowała się nienaruszona hostia. W uroczystej procesji
została przeniesiona do kościoła w Dobrym Mieście. Jednak naczynie zniknęło
i zostało ponownie odnalezione na polu. Znak ten potraktowano jako wezwanie
do wybudowania kościoła w miejscu cudu.
2.W 1345 r. w kościele p.w. Wszystkich Świętych doszło do przykrego incydentu.
Do kościoła włamali się złodzieje, zniszczyli tabernakulum i zabrali naczynie
z konsekrowanymi hostiami. A ponieważ zorientowali się, że nie jest wykonane
z drogiego metalu, dlatego wyrzucili puszkę za miastem. Przez trzy noce biło
z tego miejsca światło i nikt nie potrafił tego racjonalnie wytłumaczyć. Ludzie bali
się, że jest to oznaka nieszczęść nadciągających na miasto, w związku z czym
biskup nakazał post. Po kilku dniach odnaleziono w trawie naczynie z hostiami
i zaniesiono do katedry. Odprawiono - z polecenia księdza biskupa nabożeństwo
wynagradzające świętokradzki czyn - w miejscu cudu powstał kościół Bożego
Ciała, którego budowę zlecił król Kazimierz Wielki
3. W 1433 r. pewien kapłan wybrał się do umierającego człowieka z Najświętszym
Sakramentem. W lesie natknął się na czeskie husyckie bojówki. Został złapany
i powieszony na drzewie. Po pewnym czasie do wioski przybył zakonnik, który
był synem wspomnianego wyżej konającego człowieka czekającego na księdza.
Zakonnik dowiedział się, że w lesie rośnie dąb, od którego w nocy bije światło.
Wspomnienia sprzed lat ożyły. Zakonnik przypomniał sobie to miejsce.
Zastanawiało go jednak to, co stało się z bursą księdza. Przy drzewie zauważył
pszczoły znajdujące się w dziupli. Sięgnął do niej ręką i wyjął duży plaster miodu.
Okazało się, że jest to bursa, a w niej nienaruszona hostia, oleje oraz patena.
W miejscu tym powstał kościół pw. Bożego Ciała.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
29.09.1985 - Odpust wypadł w niedzielę i ze zdziwieniem stwierdziłem, jak mocna
jest tradycja. Przybyło bardzo dużo ludzi z okolicy. To cieszy przecież św. Michał
zwycięża szatana, a ten tak się teraz rozzuchwalił (…). Trzeba nam wzywa na
pomoc Pogromcę złych duchów i szatana. I to zawsze (…).
1.01.1986 - Modlitwą o pokój w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki czyli 1.01.
rozpoczynamy Nowy Rok, Rok Pański 1986. Martwię się o frekwencje na Mszy
Świętej niedzielnej, znów jakieś rozprzężenie wśród parafian, czasem wydaje mi
się, że spełniają się słowa proroka Izajasza: „Ten lud czci mnie tylko wargami,
a sercem swym daleko jest ode mnie (…)
15.02.1986 - Rekolekcje wielkopostne głosi ks. Dziekan z Wiśniowej Antoni
Woźniak. (…) Mała frekwencja, ale i bardzo długie nauki rekolekcyjne.
W Wielki Czwartek proboszcz spowiadał 2 godziny przed nabożeństwem i jeszcze
kilka osób po Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej. Straż przy grobie pełnia młodzi
mężczyźni, wreszcie się utrwala ten zwyczaj, czas skończyć z dziecinadą, która
była, jakże to był zły przykład. Może od tego roku będzie już zawsze lepiej. (…)
Lato 1986 rok - W tym roku usunęliśmy ścianę, która oddzielała kościół od kruchty
pod wieżą, i w ten sposób druga połowa wiernych ma wreszcie kontakt
z ołtarzem, z Mszą Świętą. Byli oporni w parafii, co tego usuwania nie chcieli, ale
gdy już się to wykonało usłyszeliśmy komentarze; „że też nie przyszło mi to do
głowy, wreszcie byłem na Mszy Świętej i widziałem wszystko…”
Prace prowadził inżynier z Krosna p. Pomprowicz. W ziemie dopiero doceniono
wartość tej przebudowy w świątyni. To przecież wielka ochrona przed wiatrem.
Kratę do kościoła przygotował jeszcze P. Józef Matelowski.
(cdn.)

