Intencje mszalne w tygodniu 16.03 - 22.03.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Mieczysław Godek - od rodziny Góreckich

Wtorek

17.00

zm. +Mieczysław Godek - od żony

Środa

17.00

zm. +Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

o opiekę św. Józefa nad Siostrami Służebnikami

Piątek

17.00

zm. +Mieczysław Godek - od rodziny Bogacz i Czapka

Sobota

17.00

zm. +Weronika i Justyn Długosz

Niedziela

8.00

zm. +Mieczysław Godek - od wnuka Kamila

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.00

w intencji Kaliny o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 11 / 15. 03. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Ogłoszenia duszpasterskie - 15.03.2020 r.
1. Dziś komunikat ks. Arcybiskupa Adama Szal na temat zagrożenia epidemii.
Przyjmijmy wskazania naszego Pasterza i trwajmy w modlitwie za świat i Polskę.
Niech modlitwa, suplikacje, łaska będą również naszą obroną na ten inny czas.
2. Dziś 3 Niedziela Wielkiego Postu. Gorzkie Żale o godzinie 15.00. Kazania pasyjne
głosi nam ks. Piotr Leja wikariusz z parafii Równe.
3. Dziękuje Akcji Katolickiej i Stowarzyszeniu „Wiatr” za poprowadzenie Drogi
Krzyżowej w miniony piątek. W najbliższy piątek - 20 marca - Drogę Krzyżową
o godzinie 16.30 poprowadzą lektorzy i ministranci.
4. Rekolekcje wielkopostne, nasze parafialne i szkolne, będą przeniesione na inny
czas, z wiadomych względów.
5. W czwartek - 19 marca - uroczystość św. Józefa Oblubienica NMP. W tym dniu
miało być poświecenie tablicy ku czci śp. ks. Józefa Fejdasza - z powodu epidemii
przenosimy poświecenie na inny czas.
6. Mamy kolejną wkładkę w naszej Parafialnej Gazetce - dotyczy ona kolejnego
wietrzenskiego ks. Proboszcza - a jest nim ks. Jan Obara proboszcz z lat II Wojny
Światowej. Zapoznajmy się z tą postacią.
7. Dziękuje ofiarodawcom za ofiary na Kościół z racji trzeciej niedzieli miesiąca.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 21.03. proszę rodziny; Dudzik, Szydło,
Baniak. Dziękuję rodzinom; Matelowski - Bogacz, Matelowski - Kozak, Nawrocki
za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - do odebrania dla stałych prenumeratorów - w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. W zakrystii są do nabycia paschaliki na Wielki Tydzień - cena 7 złp - to ofiara na
Caritas.

3 Niedziela Wielkiego Postu - z Liturgii Słowa.
Zatrzymaj się, proszę...
„A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko
z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważyłby się
ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł
za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”...
z Listu Św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 5,1–2.5–8)
Taka miłość jest dziś rzeczywiście skandalem. Ktoś mnie skrzywdził, zranił, albo
robi to nieustannie, a ja mam traktować go na równi z moim bratem i przyjacielem
w miłości ? To pytanie stale powraca. Nowe przykazanie, które przynosi Jezus jest
właśnie taką Miłością. To jest nowa jakość chrześcijańskiej miłości. To coś więcej,
niż samo prawo. Kochać niezasłużenie, wbrew temu, co podpowiadają uczucia,
a czasem nawet i rozum. Jak to możliwe? „Zadawałem sobie kiedyś wiele razy
to pytanie - tak mówił do mnie - O. Józef Baraniok (TJ) - ale myślę, że odpowiedź
mamy na Golgocie. Skatowany, opuszczony, wymęczony do granic możliwości Jezus
patrzy w niebo i prosi Ojca o przebaczenie dla ... oprawców, bo nie wiedzą, co czynią.
Ktoś powiedział, że my sami tak siebie nie rozumiemy, jak rozumie nas Jezus. Dla
siebie samych nie mamy tyle cierpliwości i wyrozumiałości, ile ma jej dla nas Bóg.
Nieskończone pokłady”… Bądźcie więc i wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec
wasz niebieski - uczy Jezus. Ojcze, nie potrafię tak kochać moich krzywdzicieli,
jestem słaby, na taką miłość. Ty kochaj ich we mnie. Bądź moją mocą i świętością.
Pomódlmy się i my o taką właśnie miłość, miedzy nami, w Wietrznie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Każdy ma swoją pustynię.
Cz. 1.

Jakieś niepowodzenia zawodowe, może brak
pracy, kłopoty z krążeniem, awans, który nas
ominął, kryzys rodzinny, brak porozumienia
miedzy małżonkami, brak owoców pracy,
niezrozumienie, plotki i złośliwość, epidemia
(itp.) takie wielorakie kryzysy mamy chyba dziś wszyscy, i to mamy na co dzień.
W języku teologicznym ten stan ducha nazywa się … Pustynia.
Pustynia – to nazwane i nienazwane stany ludzkiego ducha, to poczucie straty
i zawodu, błędne postawy i błędne gesty, drogi naokoło i drogi do nikąd, słuszne
lub też nie poczucie winy; rozczarowania, które nie zawsze wyprowadzają nas
z błędu; cierpienia i niezaspokojone potrzeby, dla których jeszcze nie znaleziono
imienia, ale które można by sprowadzić do wspólnego mianownika: dłużej już się
nie da, mimo, że by się chciało...
Co oznacza to słowo ...pustynia ? W rozumieniu Biblii - Pisma Świętego - pustynia
nie oznacza wcale „przestrzeni wypełnionej piaskiem”... Tak, pustynia jest raczej
obrazem samotności, opuszczenia, wypalenia, ale też i … uzdrowienia serca.
Być na pustyni oznacza bowiem: nie mieć nikogo, nie móc się porozumieć, uginać
się pod tak wielkim ciężarem ze brakuje sił, nie znajdować w niczym radości, być
osowiałym, a nawet „wewnętrznie skurczonym” (Anselm z Canterbury).
Pustynia to bezradność i uzależnienie od innych, rozpacz i uczucie, że ziemia
zapada się pod stopami, wewnętrzna pustka i ogołocenie. Pustynia to nie termin
geograficzny, ale obraz egzystencji człowieka, także i dzisiaj i tutaj.
Tomasz Sartory, znany teolog, opisał kiedyś „sytuację pustyni” dzisiejszego
człowieka w następujący sposób: „Człowiek współczesny nie przemierza suchego,
bezludnego kraju w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mieszka w miastach. Ale czyż
właśnie te gęsto zaludnione miasta, nie są miejscami największej samotności
i opuszczenia? Czyż nowoczesne bloki nie stały się właśnie symbolem nowoczesnego
odludzia? W wielu jednoosobowych celach ludzie urządzali sobie z czasem z coraz
większą perfekcją i luksusem swoje pustelnie. Te cztery ściany, w których, zazwyczaj
samotni, czekają na telefon, na wizytę, na coś, co przerwie rozpacz osamotnienia.
Któż może w nieskończoność czytać, słuchać płyt, oglądać telewizję, czy też
przygotowywać smakołyki na grillu. Tu mamy kawałek nowoczesnej pustyni,
miejsce osamotnienia i opuszczenia”(…)
Tak, zgadza się: samotność, dla wielu przybrała dziś przerażające rozmiary i nie
tylko samotność...Dziś bowiem ludzie coraz bardziej oddalają się od siebie mimo
całej informacji i internetowej technologii. Sieć relacji międzyludzkich porwana
jest na strzępy. Wielu z nas ma poczucie, że zatraca dobry grunt pod nogami,
czuje się opuszczonymi! Jakże wielu z nas nie ma się komu zwierzyć, załamuje się,
traci odwagę, ulega poczuciu bezradności, niemożności przedsięwzięcia
czegokolwiek, chciałoby najchętniej „ze sobą skończyć”. (cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
6.07.1983 - w tym dniu wyjechała z parafii pielgrzymka ministrantów, scholii,
młodych - trzydniowa do Warszawy, Niepokalanowa i do Lichenia, Częstochowy
i Krakowa. Powrócili wszyscy umęczeni, ale szczęśliwi (…).
10.07. 1983 - przy naszym kościele drobne prace remontowe, pod kierownictwem
solidnie pracującego p. Floriana Pelczarskiego.
13.07. 1983 - Przygotowujemy się do Odpustu Maryjnego, najpierw Nowenną,
potem uporządkowanym obejściem, i ołtarzem polowym przy kościele.
Sierpień 1983 - sumę odpustową celebrował ks. Dziekan Tadeusz Buchowski,
proboszcz z Krosna - Polanki. Przed suma poświecił nowy ornat wyhaftowany
z Obrazem Matki Bożej z Wietrzna. Kazanie wygłosił ks. Józef Mucha proboszcz
z Niechobrza. I na wprowadzone Nabożeństwa Fatimskie w pierwsze soboty
miesiąca przychodzą licznie parafianie, a to bardzo cieszy (…).
1.01.1984 - Nowy Rok. Nowy odcinek czasu, jaki daje nam Bóg, byśmy modli się
oraz wzrastali w Miłości, czyniąc dobro, dla wszystkich.
8.01.1984 - w Przemyślu w katedrze o godzinie 11.00 otrzymał sakrę biskupią
nowy biskup ks. Stefan Moskwa, rektor Seminarium Duchownego. I ja również
z racji pełnienia funkcji wicedziekana byłem na tej uroczystości.
13.01.1984 - trwa modlitwa za Ojczyznę tak boleśnie doświadczaną chyba w całej
Polsce trwa ten nurt modlitwy. (…) w każdym miesiącu do pomocy przy
spowiedzi przed pierwszym piątkiem przyjeżdża ksiądz z Bóbrki, a ksiądz
z Wietrzna wyjeżdża do pomocy do Bobrki - jeździ w środę - ułatwia to ludziom
korzystanie z sakramentu spowiedzi (…).
Rozpoczynamy nowy Wielki Post roku Pańskiego 1984. Jaki będzie ?
(cdn.)

