Intencje mszalne w tygodniu 14.02 - 21.02.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Danuta Sep

Wtorek

17.00

+Tadeusz Sep

Środa

7.30

+Tadeusz Białogłowicz

Środa

17.00

+Eleonora Zajchowska - od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

+Stanisław Jastrzębski - od siostry z rodziną

Piątek

17.00

+Eleonora Zajchowska - od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

+Stanisław Jastrzębski - od rodzin: Pachana i Szpiech

Niedziela

8.00

+Stanisław Jastrzębski - od sąsiadów

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.00

+Kazimierz Czaja

Ogłoszenia duszpasterskie - 14.02.2021 r.
1. 6 niedziela zwykła. Dziś rozpoczyna się w Kościele Tydzień trzeźwości, bardzo
zachęcam do abstynencji i do modlitwy o trzeźwość. Polecamy uzależnionych
i ich rodziny. Na ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa będzie wystawiona księga
trzeźwości. Za tydzień - w niedzielę - o godzinie 15.00 klasa trzecia złoży swoje
przyrzeczenia trzeźwościowe na koniec tego tygodnia modlitw.
2. W środę - 17.02 - rozpoczynamy Wieli Post. Przypominam ze Środa Popielcowa
jest dniem postu ilościowego i jakościowego. W tym dniu jałmużna postna - taca
nasza jest zadośćuczynieniem za łamanie postu.
3. Wielkopostna Droga Krzyżowa - w piątek - poprowadzi Akacja Katolicka.
4.Gorzkie Żale o godzinie 15.00 - kazania pasyjne wygłosi ks. Piotr Leja - wikariusz
z parafii Równe.
5. Mamy jako dar na czas Wielkiego Postu - Zdrapkę Wielkopostną - to pomoc na
dni postu i motywacja do pracy nad sobą, skorzystajmy z tego wielkopostnego
znaku. Nie zmarnujmy - w tym czasie epidemii - czasu Wielkiego Postu.
6. 541, 93 to zapłata za ogrzewanie kościoła za miesiąc styczeń.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 20.02. proszę rodziny; Lawera - Kozubal Cichoń, Frankiewicz. Dziękuję rodzinom; Staroń, Zajdel za ostatnie sprzątnie
kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać. W czasie Wielkiego Postu nie
stroimy ołtarzy kwiatami, na kwiaty możemy złożyć ofiarę -jak zawsze -w sklepie.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” z małym
dodatkiem wielkopostnej zdrapki.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 7 / 14. 02. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

6 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
Ref: Tyś jest ucieczką i moją radością...
Szczęśliwy człowiek, któremu odpuszczona
została nieprawość, a jego grzech zapomniany.
Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje
winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp...
z Księgi Psalmów (Ps 32,1-2.5.11)
Religia to wielki dar, ale to równocześnie
„misterium tremendum et fascinosum” – tak
pisał kiedyś - przed kilkunastu laty - pewien
religioznawca. Tak, strach i fascynacja...
Myślę, że łatwo wskazać co budzi strach, lęk,
obawy, niepewność, a co budzi pasję, fascynację, zadziwienie i podziw...
Dla wielu przykazania Boże i kościelne są trudne i odbierane jako zakaz, a religia
chrześcijańska jawi się jako system opresyjny, a Bóg jako policjant.
Mojżesz tak mówił; „Zatrwożony jestem i drżę”... i tak wielu tez dziś powtarza...
A tymczasem pełne spojrzenie na wiarę i religię jest zupełnie inne. Religia to też
pasja i fascynacja. A co fascynuje? Co jest pasją? Miłosierdzie? Boża Miłość? Jezus ?
Tak, a jak to jest z Miłością – bez gestu czułości, spojrzenia, objęcia, trudno mówić
o jej doświadczeniu. Jeśli w przeżytej Liturgii nie przekroczyłem wiarą Kościoła,
nie zaśpiewałem z aniołami Alleluja, nie padłem na twarz przed Barankiem, nie
zaprzyjaźniłem się z niezliczoną rzeszą świętych i aniołów – nakaz i dar pójścia
i głoszenia Ewangelii będzie jedynie przykrym obowiązkiem. A i olej nałożony na
głowę chorego nie uzdrowi. To się dzieje. Wejdź... Zobacz... Dotknij... Uwierz.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Niedzielne czytanie Pisma
Świetego. Cz. 2.

Jedną z ważnych praktyk modlitwy tekstem
Pisma Świętego jest; rozmyślanie, medytacja,
rozważanie, kontemplacja. Warto znaleźć czas
na taką osobistą modlitwę Bożym Słowem i na
zatrzymanie się na małą chwilę nad Biblią.
Warto to czynić tak, jak proponował św. Ignacy
Loyola. Najpierw spokojnie przeczytać dany
fragment Pisma Świętego, wyciszyć się, oraz
uświadomić sobie, że staję w obecności Boga,
który na mnie patrzy z wielką Miłoscią.
Przy rozmyślaniu należy też wyobrazić sobie
miejsce, obraz, zdarzenie, o którym czytamy, by „niejako uczestniczyć” w tym
ewangelicznym lub biblijnym wydarzeniu. Następnie oceniamy własne życie
w świetle przeczytanego fragmentu Pisma Świętego i próbujemy dać odpowiedź
na Słowo Boże. Podczas lektury Pisma Świętego ważna jest też nasza rozmowa
z Panem Bogiem i słuchanie tego co Bóg nam mówi.
W Ruchu oazowym darem na spotkanie ze Słowem jest Namiot Spotkania.
Pamiętam, jak kiedyś wyjeżdżałem na rekolekcje Ruchu Światło-Życie, na oazę
i bardzo ważnym punktem każdego dnia był tzw. Namiot Spotkania – osobista
lektura Pisma Świętego. Zawsze ważne było znalezienie odpowiedniego miejsca
na modlitwę, takiego, w którym nikt nie będzie przeszkadzał. Czcigodny Sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki zwracał uwagę na to, że spotkanie z tekstem
Pisma Świętego tak naprawdę jest czasem dla Boga i przeżyciem Jego obecności.
Podejmując w modlitwie Namiot Spotkania, najlepiej jest posłużyć się Ewangelią
z czytań liturgicznych danego dnia. Dobrze jest się pomodlić do Ducha Świętego,
a na zakończenie – uwielbić Pana Boga za Jego słowo i obecność w moim życiu.
I ważne jest jeszcze tzw. Słowo życia.
Podczas lektury Pisma Świętego natrafimy na zdanie, słowa, myśli które w danej
chwili są odpowiedzią na konkretną sytuację w życiu. Warto wypisywać sobie
zdania z Pisma Świętego, które bardzo mocno dotknęły moje życie. Sam czasem
robię tak, że kiedy staję przed Bogiem na modlitwie lub przygotowuje homilię, to
po modlitwie do Ducha Świętego okazuje się, że Bóg daje odpowiedź i to bardzo
konkretną odpowiedź na moje wołanie. Przed lekturą Pisma Świętego bardzo
lubię modlić się słowami św. Augustyna: „Otwórz przede mną ten dar Słowa ”...
Często fragmenty Pisma Świętego, szczególnie Ewangelii, czytam w czasie
aktualnym, teraźniejszym i tam, gdzie Jezus mówi: „wy, oni”, odnoszę to do
siebie i czytam: „ty”. Staram się też być czynnym świadkiem danego wydarzenia.
Dołączam duchowo do grona uczniów idących z Jezusem – wtedy tekst
odczytuję jako dziejący się tutaj i teraz. Warto zawsze mieć przy sobie chociaż
teksty Ewangelii, by w każdej chwili móc po nie sięgnąć w każdą niedzielę.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dziwne czy tajemnicze ?!.
Jak informuje Catholic News Agency, ratownicy
w zeszłym tygodniu wśród gruzów znaleźli
nienaruszoną konsekrowaną hostię. Co ciekawe,
samo tabernakulum uległo zniszczeniu. Rzecznik
parafii powiedział, że tabernakulum znajdowało
się w kaplicy na szóstym piętrze w sąsiedztwie
domu proboszcza oraz potwierdził, że Hostii nic
się nie stało.
Archidiecezja Madrytu poinformowała, że tabernakulum oddano do naprawy,
a Hostia została przeniesiona do katedry Santa María la Real de la Almudena.
Przypomnijmy, że do wybuchu doszło 20 stycznia po południu. W budynku, który
należał do Kościoła katolickiego, zginęły trzy osoby. Zrujnowana budowla
znajduje się w bliskim sąsiedztwie parafii San Pedro El Real w dzielnicy Latina.
Czwartą osobą ranną w wyniku wybuchu był 36-letni ksiądz Rubén Pérez Ayala.
Niestety, dzień później zmarł w szpitalu w wyniku doznanych obrażeń. Kapłanem
był zaledwie od kilku miesięcy. Święcenia przyjął w czerwcu ub.r. Mimo licznych
szkód wyrządzonych sąsiednim budynkom nie ucierpieli podopieczni dwóch
sąsiadujących z miejscem zdarzenia obiektów: szkoły podstawowej i domu
spokojnej starości. Telegram kondolencyjny po wybuchu w Madrycie przesłał
20 stycznia wieczorem w imieniu papieża Franciszka sekretarz stanu Stolicy
Apostolskiej, kard. Pietro Parolin.
Za ( KAI / CNA / jb 2 lutego 2021, 12:19 źródło: https://deon.pl/)

