Intencje mszalne w tygodniu 15.03 - 21.03.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Kazimierz Czaja

Wtorek

17.00

+Danuta Czelniak - od córki Ewy z mężem

Środa

17.00

+Ignacy, Józef, Jan, Anna

Czwartek

17.00

+Danuta Czelniak - od wnuczki Joanny z rodziną

Piątek

17.00

w pewnej intencji

Sobota

17.00

+Stanisław Jastrzębski - od rodziny Rymek

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+Eleonora Zajchowska

Niedziela

15.30

+Danuta Czelniak - od syna z żoną

Ogłoszenia duszpasterskie - 14.03.2021 r.
1. 4 Niedziela Wielkiego Postu. Dziś Gorzkie Żale i Msza Święta o godzinie 15.00.
Dziękuje bardzo ks. Piotrowi wikariuszowi z Równego za kazania pasyjne na
temat Eucharystii w Roku Eucharystii.
2. Trwa Nowenna przed Uroczystością św. Józefa i przed Rokiem Rodziny,
któremu patronuje św. Józef, a rozpocznie się on 19 marca.
3. W piątek 19 marca Uroczystość św. Józefa. W tym dniu rozpoczniemy w naszej
parafii rekolekcje wielkopostne. Pamiętamy, że w ubiegłym roku nie było
wielkopostnych rekolekcji. Rekolekcje poprowadzi ks. Wiesław Szczygiełdyrektor domu rekolekcyjnego z Lipnika. Rekolekcje będą transmitowane na
parafialnym fejsbuku i zakończa się w poniedziałek sakramentem pokuty.
4. Nie zagubmy ducha Wielkiego Postu w naszej codzienności, zachęcam do
wyrzeczeń, postanowień a zarazem do odwagi życia wiarą.
5. Drogę Krzyżową poprowadzi dla nas ks. Rekolekcjonista. Klasie 7 dziękuje za
prowadzenie Drogi Krzyżowej w miniony piątek - w ramach przygotowania do
sakramentu Bierzmowania.
6. Starostwo Powiatowe Krosno i Gmina Dukla przyznały nam dotacje na remont
i konserwacje organów. Pamiętajmy o modlitewnej wdzięczności.
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 - 20.03. proszę rodziny; . Dziękuję rodzinom;
za ostatnie sprzątnie kościoła . Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
10. Nie zapomnijmy o wspomnieniach do II tomu książki o Wietrznie.
11. Zapowiedzi przedślubne; Piotr Tokarek s. Andrzeja i Cecylii Strąk i Małgorzata
Bossekota c. Alaina i Beaty Gruszczyńskiej. Zapowiedz III.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 11 / 14. 03. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmie Was tym,
czym sam żyję...
4 Niedziela Wielkiego Postu
„Oni jednak szydzili z Bożych wysłanników,
lekceważyli ich słowa i wyśmiewali się z Jego
proroków, aż wzmógł się gniew Pana na Jego
naród do tego stopnia, iż nie było ocalenia. (...).
Spalili też Chaldejczycy świątynię Bożą i zburzyli
mury Jerozolimy, wszystkie jej pałace spalili
ogniem i wzięli się do zniszczenia wszystkich
kosztownych sprzętów.
Ocalałą spod miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego
i jego synów aż do nadejścia panowania perskiego...
z Drugiej Księgi Kronik (2 Krn 36,14-16.19-23)
Jakże niekiedy przedziwne, i to czasem tak bardzo - właśnie tak to jest - historia
się nam wciąż powtarza… „historia est magistra vitae”... i jakże podobnie również
dokonuje się to i w tych naszych współczesnych czasach. I dziś są prorocy bardzo
wyśmiewani, lekceważeni, zagłuszani, a wręcz nawet i odrzucani. Tak, w Starym
Testamencie być prorokiem oznaczało doświadczyć cierpienia... Naród wybrany
jest modelem tych jakże przedziwnych procesów.
Ale i dziś nasza gorliwość, czystość intencji, wiara w Boga, praktykowanie wiary są
- użyję tu porównania - jak jeziorko. Bez regularnego dopływu świeżej i odpływu
starej wody powoli staje się ono bajorkiem. A potem zamienia się w bagno...
Potrzebujemy ciągłego oczyszczania swojej postawy, swoich intencji, pragnień.
Tak, muszę dziś pamiętać kto jest Bogiem - by Bóg nie stał się moim kumplem
w interesach - muszę zginać przed Nim kolana na modlitwie, by umieć kochać.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
O kobietach w Piśmie
Świętym.
Batszeba.
Cz. 3.
Przypomnijmy sobie zatem tą wzorcową
historię króla Dawida i Batszeby Dziecko
poczęte w wyniku ich cudzołóstwa nie
przeżyje; a król Dawid odczyta ten znak
jako karę za swój postępek i podejmie
pokutę. Jej owocem będzie cudownie
piękny Psalm 51 – psalm czyli modlitwa
grzesznika świadomego, jak bardzo
zranił Pana Boga, jak bardzo się od Niego
… oddalił. Tak, jest to modlitwa grzesznika, który już jest zanurzony - w pełni w Bożym miłosierdziu i w przebaczeniu.
Batszeba po śmierci męża Uriasza pozostanie na dworze królewskim. I potem
urodzi królowi Dawidowi drugiego syna, który zostanie jego następcą, urodzi
bowiem Salomona. Ale niestety, ten wielki, mądry król i władca stanie się później
dziedzicem nie tylko izraelskiej korony, ale i grzechu swoich rodziców.
I w tym miejscu muszę jeszcze tak lekko nadmienić, że mam taki mały problem
z ...Batszebą. Chciałbym uważać ją za kobietę, która kształtuje swoje życie, jest
twórcza, odznacza się czymś szczególnym. Ale byłyby to jednak wyłącznie moje
tylko domysły. Tak naprawdę, to jednak niewiele o niej wiemy poza tym, że
bezsprzecznie musiała być pięknością, co sprawiło, że w oczach Dawida stała się
kimś godnym pożądania i to do tego stopnia, że ze względu na nią zaryzykował
swój wielki grzech cudzołóstwa.
Ale jest jeszcze jedno, po co w ogóle Batszeba trafiła do genealogii Jezusa - już
w Nowym Testamencie ? - Może właśnie i po to, by nam pokazać, że Bóg nawet
z największego grzechu może jeszcze wyprowadzić coś dobrego ? I jeszcze, że
cudzołóstwo, którego dopuścili się Dawid i Batszeba, a które zawsze jest złe,
i jest zredukowaniem drugiej osoby do przedmiotu, doprowadziło ostatecznie
do czegoś dobrego - z Boża pomocą.
Tak, to Bóg jest tym, który ocala, co wcale jednak nie znaczy, że Bóg pochwala
cudzołóstwo. Tak, ta historia wpisana jest w Boże miłosierdzie... Rodzi dobre
owoce, bo właśnie tak działa i tak chce Pan Bóg. I ten morał o Batszebie jest dla
nas cudowny: Nawet w najgorzej zapisanych przez nas tekstach czy najgorzej
zaśpiewanych nutach, Bóg potrafi znaleźć jakiś rodzaj piękna... Opowieści
o kobietach ujętych w rodowodzie Jezusa są właśnie opowieściami o Bogu,
który ocala. Pamiętajmy o tym w Wielkim Pocie.

Pamiętajmy, że Bóg ocala.

Popatrzmy z wiarą...

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Za niedługo już rekolekcje wielkopostne...
„Wyprowadzę ją na pustynię i przemówię do jej serca” (Oz 2,16) - rozważcie dziś
proszę, czy tych słów nie kieruje Pan Bóg do Was ? A może Bóg pragnie posłużyć
się i Tobą, by przekazać to zaproszenie do tych, których serca już długo szukają
i ciągle czekają, aż wypełni się najgłębsze pragnienie ich serca.
Rekolekcje wielkopostne są okazją do prawidłowej oceny własnego życia, do
odrzucenia błędów, naprawy wyrządzonych krzywd i rozpoczęcia na nowo życia
w przyjaźni z Bogiem. Rekolekcje poprowadzi dla nas w dniach 19.03 - 21. 03
kapłan, ceniony rekolekcjonista i doświadczony kierownik duchowy – ks. Wiesław
Szczygieł. Początek w piątek od Drogi Krzyżowej a zakończenie w poniedziałek,
w poniedziałek również będzie udzielany sakrament pokuty.
Piątek - 19.03.2021 r.
9.00 – spotkanie rekolekcyjne dla klas starszych Szkoły Podstawowej
Droga Krzyżowa.
11.00 –spotkanie rekolekcyjne dla dzieci młodszych w kościele.
(pod opieką rodziców)
17.00 – Droga krzyżowa i Msza Święta z nauką rekolekcyjną
dla wszystkich parafian.
20.45 – Spotkanie modlitewne i Apel Jasnogórski dla chętnych (szczególnie
zapraszamy mężczyzn).
Sobota - 20.03.2021 r.
17.00 – Msza Święta z nauką rekolekcyjną.
20.45 – Spotkanie modlitewne i Apel Jasnogórski dla chętnych
( szczególnie zapraszamy kobiety).
(cdn.)

