Intencje mszalne w tygodniu 14.09 - 20.09.2020 r.
Intencja Mszy Świętej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Maria Grzegorczyk ( greg. 25)

Wtorek

18.00

zm. + Maria Grzegorczyk ( greg. 26)

Środa

18.00

zm. + Maria Grzegorczyk ( greg. 27)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. + Maria Grzegorczyk ( greg. 28)

nr 37 / 13. 09. 2020 r. ( Rok VI).

Piątek

18.00

zm. + Maria Grzegorczyk ( greg. 29)

Sobota

18.00

zm. +Maria Grzegorczyk ( greg. 30)

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela

8.00

zm. +Marian i Krzysztof Dziadowicz

Niedziela

10.30

w pewnej intencji

Niedziela

15.30

zm. +Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Ogłoszenia duszpasterskie - 13.09.2020 r.
1. 24 niedziela zwykła. Pamiętajmy o przepisach sanitarnych i nie niszczymy siebie
słowami w tej sprawie - słowa bez miłości bardzo bolą - a w tych wrześniowych
dniach - tych negatywnych słów - bez modlitwy - było bardzo dużo - pamiętajmy,
że każdy z nas może być w świecie dzisiejszym zarażony, każdy …
2. 14.09.-Święto Podwyższenia Krzyża Świetego. Podejmijmy refleksję nad darem
krzyża w naszym chrześcijańskim życiu. Jutro również po Mszy Świętej spotkanie
dla kandydatów do sakramentu Bierzmowania z ks. Dziekanem Stanisławem
w salce katechetycznej.
3. We wtorek - 15.09. - wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
4. W środę - 16 .09. - początek modlitewnego Triduum ku czci św. Stanisława
Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Zapraszam młodych i dzieci z do modlitwy na
te 3 wrześniowe dni. W czwartek - 17.09. - zapraszam wraz z rodzicami - klasę 7,
a w piątek klasę 8 - do złożenia deklaracji przed ich sakramentem Bierzmowania.
5. Zapraszam też bardzo - chętnych parafian - na spotkania modlitewne w każdy
piątek po Mszy Świętej.
6. Rozpoczynamy dziś - w niedzielę - X tydzień wychowania chrześcijańskiego.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem stron.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 19.09. proszę rodziny; Szombara, Szydło,
Pietruszka. Dziękuję rodzinom; Dembiczak, Dembiczak, 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. Przełożone z ubiegłej niedzieli spotkanie Rady Duszpasterskiej odbędzie się
dziś - po sumie - na plebani. Zapraszam członków Rady Duszpasterskiej.

24 Niedziela zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał:
„Panie, ile razy mam przebaczać,
jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie?
Czy aż siedem razy?”.
Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci,
że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt
siedem razy”...
z Ewangelii według Świetego Mateusza
(Mt 18,21–35)
Gdy się modlę, wszystko widzę inaczej ...
Nie poznam Boga, jeśli próbuję i usiłuję Go
poznać na sposób tylko ludzki. Krzyż bowiem wtedy wydaje się głupstwem, życie
wieczne niepewną obietnicą, a trzymanie się wierne przykazań – stratą, stratą
i jeszcze raz stratą. Ale gdy poznaję Boga - przy pomocy Jego łaski - jeśli otwieram
się w moim sercu - sumieniu - na działanie Ducha Bożego; to wtedy krzyż staje się
mądrością, życie wieczne jest fundamentalną nadzieją, a trzymanie się przykazań
najpiękniejszą z dróg, jakie można było wybrać. A, że niekoniecznie czasami jest to
wygoda ? To nic, po każdej drodze nogi mogą boleć, ale jest się czym również
zachwycać gdy dojdzie się do otwartego domu. Dlatego Ewangelia przypomina:
Panie naucz mnie przebaczyć nie tylko 7 razy, ale zawsze. A ile to jest 10 tysięcy
talentów? Cóż - jeden talent to waga złota lub srebra równa trochę więcej niż 34
kg. A zatem 10 tys. talentów to 342 tysiące 720 kg złota lub srebra czyli ponad
342 tony, to 10 potężnych tirów wyładowanych złotem. O mój Boże ! ...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Wskazania św. Matki Teresy
z Kalkuty. Cz. 1.
Matka Teresa została kanonizowana 4 września 2016
roku przez papieża Franciszka. Będąc w niebie, pragnie
zapalać też światło wiary i miłości w sercu każdego
człowieka na ziemi. Zapoznajmy się dziś z jej radami
i wskazówkami. Warto, by lepiej żyć, kochać i trwać.
Pisze ona; „Świętość nie jest luksusem przeznaczonym
dla niewielu, ale zwykłym obowiązkiem – twoim
i moim”. Św. Tomasz mówi: „Świętość to nic innego jak
niezachwiane postanowienie”– heroiczny akt duszy
oddającej się Bogu. Nasze postępy na drodze świętości zależą od Pana Boga i nas
samych - od łaski Bożej, i jeszcze od naszej woli osiągnięcia świętości. Musimy
nosić w sobie to prawdziwe, żywe zdecydowanie, że chcemy osiągnąć świętość.
„Będę świętym” znaczy: wyzuję się ze wszystkiego, co nie jest Bogiem, pisze ...
Ucz się wierzyć i kochać.
Nigdy, nawet przez chwilę, nie zwątpiłam w istnienie Boga, ale wiem, że zdarza
się to niektórym ludziom. Jeśli pragniesz odnaleźć wiarę w Boga, nawiązać z Nim
osobisty kontakt, zacznij najpierw pomagać innym, okazując im swoją miłość,
a zaowocuje to specjalnymi łaskami, które przemienią twą duszę. A wtedy to też,
stopniowo, zaczniesz się otwierać i doświadczać radości, jaką daje Miłość Boga.
Miłość i wiara idą ramię w ramię, uzupełniają się. Prawdziwa wiara wyraża się
zawsze przez miłość. Jezus utożsamia się człowiekiem, uwiera też na krzyżu, za
głodującego, nagiego, bezdomnego, chorego, uwięzionego, samotnego,
odtrąconego i mówi: „Mnieście to uczynili” (Por. Mt 25,40).
Jezus pragnie naszej miłości tak samo, jak pragną jej nasi ubodzy. To jest głód,
który ty i ja winniśmy odnaleźć. Ludzie tracą wiarę, ponieważ pozwalają, aby
kierował nimi egoizm, grzech i gonitwa za pieniądzem. Jeśli pragniesz nauczyć
się wierzyć i kochać, patrz na Jezusa, oddawaj Mu się w codziennej modlitwie
i, jak dziecko, całkowicie Mu ufaj. Tak, tak, tylko wtedy znikną twoje wątpliwości
i będziesz miał pokój w sercu.
Jezus powiedział: „Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie
do królestwa niebieskiego” (Por. Mt 18,3).
Ale nikt nie może cię zmusić do takiej zmiany. Nawet wszechmocny Bóg nie
może nawrócić nikogo wbrew jego woli. Jedynie kiedy zdajemy sobie sprawę
z naszej nicości, naszej pustki, dopiero wtedy Bóg może napełnić nas sobą.
Przyjmuj, co ci Bóg ofiarowuje, i odpłacaj Mu głęboką wdzięcznością. Jeżeli Bóg
obdarował cię wielkim bogactwem, staraj się to dobrze spożytkować, podziel się
z innymi, a zwłaszcza z tymi, którzy nic nie posiadają. Zawsze staraj się dzielić
z innymi, bo nawet niewielka pomoc może ich ocalić od rozpaczy. I pamiętaj,
abyś nie zdobywał więcej, niż potrzebujesz...
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
1.08.1991 - w dniu 1 .09. wyjechałem do Karkowa aby przywieść 40 egzemplarzy
Pisma Świetego -Biblia w obrazach - droga była bardzo trudna z powodu deszczu,
nieustannie padało. Po powrocie, w sobotę mimo niepewnej pogody zgłosiły się
do pracy aby przygotować ołtarz polowy i plac na sumę odpustową, następujące
też osoby; Sajdak Stanisław, Sajdak Mieczysław, Piotrowski Zbigniew, Szopa
Tadeusz, Szydło Krzysztof, Kucharski Tadeusz. Uroczystości rozpoczęły się już
w sobotę, 18.00 Msza Święta z kazaniem, Różaniec Fatimski, adoracja do 24.00
a potem o północy Msza Święta.
4.08.1991 - W niedzielę rano o 7.30 Godzinki ku czci NMP, i Msza Święta o godzinie
8.00, Uroczystą sumę odprawił ks. Julian Pudło z Brzozowa przywiózł go p.
Marian Dziadowicz. Suma była o godzinie 12.00, tak aby mogli dojechać kapłani
z dekanatu i usiąść do konfesjonału. Było sporo pielgrzymów spoza Wietrzna,
nabożeństwo trwało 2 godziny. W następnym dniu przyszli parafianie i uprzątnęli
wszystko po odpuście (Marian Dziadowicz, Jan Longawa, Krowicki Edward,
Stanisław Pytlak, Jan Frankiewicz Tadeusz Skrzęta, Władysław Zborowski) nie
zawiedli... Od pierwszego sierpnia trwają też modlitwy apelowe o trzeźwość,
uczestniczyło 63 osoby, przesunąłem Mszę Świętą na wieczór na 20.30.
11.08.1991 - Zbliża się 14 sierpnia - 6 Międzynarodowy Dzień Młodzieży - w
Częstochowie na Jasnej Górze, niestety młodzi z Wietrzna głusi na moje wołanie,
brak idealizmu, brak entuzjazmu, brak chęci, wzięła mnie wielka gorycz gdyż
młodzi siedzieli za kościołem i przegadali całą Mszę Świętą, na apel nie przyszli
wcale, jakby ich nie było w Wietrznie. Było mi bardzo smutno. Spełnia się słowo
proroka Ozeasza; „im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode Mnie”(…)
(cdn.)

