Intencje mszalne w tygodniu 14.12 - 20.12.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Józef i Genowefa Czelny

Wtorek

17.00

+Danuta Sep - od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

za zmarłych z rodzin Wójtowicz i Szpręglewscy

Czwartek

17.00

+Danuta Sep - od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zmarli z rodziny Wierdak

Sobota

17.00

+Danuta Sęp - od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

+Wanda Matelowska

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Danuta Sęp - od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.11.2020 r.
1. 3 niedziela Adwentu - w dobie epidemii - w świecie i w Polsce.
2. Pamiętajmy dziś w modlitwie i w naszej codzienności o 39 - rocznicy stanu
wojennego, to wówczas również była mroźna, grudniowa, szara niedziela.
Polecajmy Bogu i ten obecny szary Adwent w nadziei na Bożą łaskę.
3. Nie zagubmy Adwentowej tęsknoty, modlitwy poród reklamy mediów i świata.
Pamiętajmy o spowiedzi adwentowej - przypominam, że z powodu epidemii nie
będzie organizowanych spowiedzi w dekanacie - jak w ubiegłe lata - zatroszczmy
się jednak sami o ten sakrament by do Wigilii zasiąść w stanie łaski uświecającej.
W Wietrznie codziennie okazja do spowiedzi na godzinę przed Mszą Świętą.
4. W Liturgii Kościoła - od czwartku - to znaczy od - 17.12 - rozpoczyna się czas
Wielkich Antyfon. Jest to czas bezpośredniego przygotowania do Świąt Bożego
Narodzenia. Pamiętajmy o adwentowej modlitwie, czuwaniu i o Roratach...
5. W zakrystii są jeszcze do nabycia Świece Caritas na stół wigilijny. Niech nie
zabraknie tej symbolicznej świecy na naszych wigilijnych stołach.
6. Dziś też w Domu Ludowym - o godzinie 17.00 - promocja Książki o Wietrznie
i rozpoczęcie rozprowadzania monografii - cena 75 złp.
7. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy; 13.12. św. Łucji - i - 14.12 wspomnienie św. Jana od Krzyża.
8. Pamiętajmy też o opłatkach na stół wigilijny - są do nabycia - u P. Janusza.
9. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z ich przesłaniem.
10. Do sprzątania kościoła - na sobotę - proszę rodziny; Białogłowicz i Czelniak.
Dziękuję rodzinom; Śliwiński, Jastrzębski, Rymek - szkoła 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”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 49 / 13. 12. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

3 Niedziela Adwentu
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie
namaścił. Posłał mnie, abym głosił
dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany
serc złamanych, żebym zapowiadał
wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę;
abym obwieszczał rok łaski Pańskiej”...
z Księgi Proroka Izajasza (Iz 61, 1-2a. 10-11)
Prorok Izajasz, to wielki mistrz Adwentu...
Ukazuje nam w słowach swojej księgi obraz
Boga kochającego, Boga troszczącego się
o człowieka, zabiegającego o jego zbawienie.
Prorok ukazuje Boga takiego, który zrobi wszystko, by nas uratować, ale bywa, że
my nie potrafimy czasem dostrzec Bożego działania. Jednak życie nas przetwarza,
i to niekiedy tak bardzo, że zaczynamy szukać Obecności Bożej, doznajemy też
trudności, cierpienia, a to pozwala odkryć, o co tak naprawdę w tym życiu sami
zabiegamy. Kiedy zawierzę się Bogu, nie straszne będzie cierpienie, przeciwności,
osamotnienie. Bóg wie, czego mi potrzeba, czego doświadczam, bo jest to wyraz
Jego miłości i zatroskania o moją wieczność. On jest ze mną i wtedy, gdy układa
się wszystko po mojej myśli i przynosi radość i zadowolenie, i wtedy, gdy coś jest
trudne i bolesne. Bo wszystko, co przeżywam ma zbliżać mnie ku Niemu. Warto
postawić sobie pytanie w Adwencie, o to Boże działanie z życiu.
Dzielę się jeszcze z Wami monografią Wietrzna, to praca zbiorowa, zbiorowy dar,
przybliżający historię naszej małej ojczyzny w wielkiej Ojczyźnie, Polsce.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Czas i modlitwa. Cz. 1.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Czasem narzekamy na brak wolnego czasu,
wiele mamy zajęć, wysiłku, napięte plany; itp.
I tak w tym natłoku nie ma czasu na wierną
modlitwę. Tymczasem chce zaproponować
coś takiego jak refleksja nad czasem w mojej
modlitwie. Oto kilka modlitw o nowe serce,
na które z pewnością znajdzie się czas nawet
w najbardziej napiętym planie dnia.
Jeśli masz 6 sekund – to proponuję modlitwę
„Jezu cichy i serca pokornego, uczyń serce
moje według serca Twego” …
Jeśli masz 18 sekund – odkryjmy fragment
z Księgi Psalmów - Psalm 51 (Ps 51, 12-14)
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
Jeśli masz 40 sekund – Modlitwa do Ducha Świętego o cud przemiany życia
(z Nowenny do Ducha Świętego)
Przyjdź, Duchu Święty, przemień nasze wewnętrzne napięcie
w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twojej łaski.
Przemień mrok naszych serc w Twoje światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Wyprostuj nasze krzywe drogi,
wypełnij naszą pustkę,
oczyść nas z pychy,
pogłęb naszą pokorę,
rozpal w nas miłość,
zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz.
Amen.
(cdn.)

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

8.03.1995 - na zakończenie rekolekcje promocja Listu do Rodzin i Listu do dzieci
Jana Pawła II, zakończenie rekolekcji o godzinie 17.00 nawet trochę przyszło
parafian. Oby ta nauka nie poszła na marne.
29.03.1995 - dziś miły dzień, wróciłem z misji w Kraczkowej, w parafii zaś
P. Stanisław Pytlak zorganizował układanie desek do wysuszenia. Pracowali
z nim bardzo ofiarnie; Ferdynand Szwast, Edward Szwast, Tadeusz Czaja, Janusz
Szydło, Maciej Wójtowicz, ktoś doniósł na policje o wycięciu dęba na cmentarzu
były wielkie komplikacje, przedziwne to … (…) czasem potrzeba wielkiej pokory
by nie ulec złu w takich chwilach.
5.05.1995 - Cofam się nieco w czasie. Wielkanoc zapowiadała się z aurą zimową,
dopiero śnieg stopniał w Wielką Sobotę, ale Święta przeszły spokojnie. W parafii
sporo dzieci choruje na różyczkę nawet i do 50% , jak będzie z Pierwszą Komunią
martwię się z powodu wydarzeń, choroby i złych wspomnień z ubiegłych lat.
14.05.1995 - dobra frekwencja na nabożeństwach majowych, mimo choroby
dzieci, komunia się udała choć Klaudie Biernat spowiadałem w domu z powodu
choroby, odbyła się zatem Komunia 14 maja - przystąpiło do niej 13 dzieci.
28.05.1995 - trwa remont plebani i sporo jeszcze innej pracy, parafianie się
angażują - ale jak zwykle - zawsze ci sami, Wizytacja arcybiskupa Józefa
Michalika przebiegła spokojnie i w szkole i w parafii. Dzieci w szkole
przygotowała
P. Elwira Rymek, na powitanie zaśpiewały, przemawiał
p. Dyrektor Jan Marszał,
(cdn.)

