Intencje mszalne w tygodniu 12.07 - 19.07.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od firmy Gas - System z Jasła

Wtorek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od Agnieszki i Bogdana Wilusz

Środa

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od firmy Gas - System z Jasła

Czwartek

18.00

zm. +Maria i Władysław Zborowscy

Piątek

18.00

zm. +Weronika Czapka

Sobota

18.00

18 lat życia Wiktorii - o Boże błogosławieństwo i łaskę

Niedziela

8.00

zm. +Paulina i Józef Patla

Niedziela

10.30

zm. + Kazimierz Czaja - od swatów

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 12.07.2020 r.
1. 15 Niedziela zwykła.
2. W tych lipcowych dniach obchodzimy również 77 - rocznicę „krwawej niedzieli”
na Wołyniu - jest to to rocznica ludobójstwa ludności polskiej na kresach drugiej
Rzeczpospolitej. Pamiętajmy w modlitwie o ofiarach za polską tożsamość z lat
II wojny światowej.
3. Pamiętajmy na wakacjach o życiu duchowym , o modlitwie i Mszy Świętej.
4. Akcja Katolicka naszej parafii - we wtorek 14 lipca - po Mszy Świętej ma swoje
spotkanie formacyjne. Zapraszam jeszcze innych chętnych do formacji w ramach
Akcji Katolickiej.
5. 13 lipca - poniedziałek - modlitwa różańcowa za nasza parafię.
6. 2132,50 złp parafianie ofiarowali na powodzian. Bóg zapłać za te ofiary.
7. 14 lipca - 40 jubileuszowa pielgrzymka przemyska wchodzi do Częstochowy.
Nie zapomnijmy o łączności duchowej z pielgrzymami.
8. Za tydzień rozpoczynamy w niedzielę tydzień modlitw za kierowców i w tym
dniu błogosławieństwo pojazdów mechanicznych. Ofiary składane przy tej okazji
będą przeznaczone na misje i na misjonarzy.
9. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl Zachęcam do jej odwiedzania i również do zapoznania się z jej
treścią i przesłaniem.
10.Do sprzątania kościoła -na sobotę -18.07. proszę rodziny; Bożętka, Dziadowicz.
Dziękuję rodzinom; Marosz, Sajdak za ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże
kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
11.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
12. Dziś również Odpust św. Jana z Dukli u OO. Bernardynów w Dukli.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 28/ 12. 07. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

15 Niedziela zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa

„Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał,
niektóre ziarna padły na drogę, nadleciały
ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca
skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet
powschodziły, bo gleba nie była głęboka.
Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się
i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu
padły między ciernie, a ciernie wybujały
i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię
żyzną i plon wydały, jedno stokrotny,
drugie sześćdziesięciokrotny, a inne
trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha”...
z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 13,1-23)
Każdy z nas wierzących, również i ja, mogę przyciągnąć innych do Pana Boga.
Trzeba tylko bardzo chcieć i trzeba znaleźć czas. Postawa otwartości na drugiego
człowieka może go przemienić. Moja modlitwa za innych może wyprosić cuda.
Mój ofiarowany czas, może podnieść innych na duchu. Moje wsparcie, pomoc
może przywrócić im wiarę w człowieka. Ale trzeba również zgodzić się na to, że
i inni będą chcieli mnie przyprowadzić do Jezusa, będą chcieli pomóc mi odnaleźć
właściwą drogę- również w Kościele. Mogę być świadkiem cudów, ale mogę
również sam ich doświadczyć. Mogę być siewcą i mogę być glebą, która przyjmuje
siew siewcy. Obym tylko był wolny i czynił wszystko z Miłości, wówczas moje
świadectwo będzie darem dla Kościoła i świata. Jak mawiał nasz wielki rodak
święty Jan Paweł II– „więcej być niż mieć...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Sakrament Małżeństwa
na drodze walki ze złem.
Cz. 2.

Wiele małżeństw w świecie i w naszej
Ojczyźnie, Polsce jest głęboko poranionych
przez szatana, kłamstwo, zło, media,
ideologie ale również i przez … grzechy
małżonków. Rany te są też czasem bardzo
bolesne i bardzo głębokie. Wymagają one
dotyku Boga, cudu łaski, uzdrowienia ...
Syrofenicjanka - w Piśmie Świętym (por. Mk 7,24-30) - to kobieta jakby drugiej
kategorii, oddzielona przez swoje pochodzenie od wspólnoty Izraela, oddzielona
również od wspólnoty wybranych. Kobieta ta bardzo cierpi z powodu cierpienia
swojej córki. Ktoś jej opowiadał o Człowieku, który pomaga w takich sytuacjach –
to Żyd z Nazaretu o imieniu Jezus. Dowiaduje się, że Jezus przechodzi blisko, tuż
obok, więc zaczyna wołać, krzyczeć, błagać o pomoc. Wydaje się, że Pan Jezus
nie zwraca na nią uwagi, że Jezus w tym przypadku jest twardy i niemiłosierny...
W końcu jednak Jezus zatrzymuje się i mówi do kobiety słowa dziwne, bo według
naszych ocen twarde i niemiłosierne: „Nie jest dobrze zabierać chleb dzieciom
i rzucać szczeniętom”... Czyżby traktował tę kobietę jak psa, jak osobę drugiej czy
trzeciej kategorii? Wiemy, że nasz Pan jest Miłosierdziem, więc dlaczego tak
mówi? Kobieta nie obraża się, jest pokorna i odpowiada Jezusowi: „I szczenięta
jedzą ze stołu panów”. Ona akceptuje to, że jest „drugiej kategorii”, że nie należy
do wspólnoty Izraela, że nie jest z tych wybranych. Pan Jezus powie do niej:
„Wielka jest twoja wiara, niech ci się stanie, jak pragniesz”. Kobieta otrzymuje
upragnioną łaskę! Sięgnijmy do Ewangelii, odszukajmy ten tekst dobrej nowiny
i dla nas. Wydaje się, że to słowo Ewangelii może i nam pomóc w rozeznaniu, jak
pomóc tym, którzy z powodu swojej historii czują się, jakby rzeczywiście byli
„drugiej kategorii”, bo nie mogą przystępować do sakramentów świętych i też
cierpią z powodu tego stanu, mają wielkie pragnienie łaski, wielkie pragnienie
kontaktu z Panem Bogiem, ale nie mogą przyjmować Eucharystii. Pan Jezus
pomógł kobiecie być pokorną, wyznać, że akceptuje swoją sytuację, swoje bycie
„poza stołem”. Ta pokorna akceptacja historii życia wyraża wiarę tej kobiety.
Wiara oznacza najpierw wiarę w Jezusa, który wszystko może, i chęć naprawy
życia. Kobieta przez pokorę otrzymuje upragnioną łaskę! Czy to nie oznacza, że
tym, którzy żyją w nowych związkach i nie są w stanie żyć w czystości, należy
pomagać, prowadząc ich do pokory, do akceptacji swojej historii i konsekwencji
wyborów, których dokonali ? Tak, rzeczywiście, bo gdy staną przed Panem tak
pokornie jak Syrofenicjanka, to wierzymy, że Pan udzieli im swojej łaski. A może
z czasem przyjmą dar czystości… Pokorne przyjęcie prawdy o sobie będzie
znakiem odkrywania i rozeznawania drogi uzdrowienia i właściwej postawy
wobec sakramentu małżeństwa. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

1.11.1988 - zima sprawiała, że ludzie uciekli szybko z cmentarza, reszty dopełniło
błoto na cmentarzu wymieszane ze śniegiem. Zanim zakończyła się procesja
wypominkowa cmentarz po prostu zupełnie opustoszał.
31.12.1988 - zima trwa z małymi wahaniami, ks. proboszcz w czasie Adwentu
wyjechał na rekolekcje, zastępował go ks. Tadeusz Jakubiński z Korczyny jak
zwykle bardzo chętny i uczynny… w środę - 20.12 - spowiedź adwentowa, znów
mało osób do spowiedzi. Na Świętach Bożego Narodzenia dużo w parafii gości,
ale zaskoczyła nas Wigilia, gwałtowna burza tak około 20.30 zabrakło prądu,
i Pasterka była przy świecach, prąd wrócił dopiero na Boże Narodzenie.
Zbieraliśmy również ofiary pieniężne na ofiary trzęsienia ziemi w Armenii.
Zebraliśmy znaczną sumę 15.000 złp. Gdy pisze te słowa, dziś Sylwestrowy
wieczór o godzinie 16.00 Msza Święta na podziękowanie Bogu za miniony rok.
Bogu niech będą dzięki za ten czas.
6.02.1989 - nieubłagalnie upływa czas, już za nami styczeń , wielka gołoledź
w całej Polsce i w Wietrznie, ludzie z trudem przychodzą do kościoła,
oczekujemy już na wiosnę , w Polsce „okrągły stół” co przyniesie to zmaganie
nam Polakom, czas pokaże.
19.03.1989 - Uroczystość św. Józefa, i Niedziela Palmowa. Cudowna pogoda.
Poświecenie palm przed kościołem i procesja wokół kościoła z palmami.
Rozpoczynamy Wielki Tydzień, Rekolekcje w parafii głosił ks. Franciszek Rząsa,
rekolekcje bardzo udane ks. Profesor Seminarium otworzył serca na Słowo Boże,
a proboszcz zachorował na grypę.
(cdn.)

