Intencje mszalne w tygodniu 16.11 - 22.11.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Danut Sęp - od sąsiadów z Domaradza

Wtorek

17.00

+ Marian

Środa

17.00

+Danuta Sęp - od rodziny Pietrzaków z Domaradza

Czwartek

17.00

+Franciszek Czaja

Piątek

17.00

+Danuta Sęp - od Solidarności z Domaradza

Sobota

17.00

+Lucjan Czaja

Niedziela

8.00

w intencji Akacji Katolickiej z Wietrzna - od pielgrzymów

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Danuta Sęp - od syna Janusza

Ogłoszenia duszpasterskie - 15.11.2020 r.
1. 33 Niedziela zwykła - w czasie epidemii - z limitem wiernych w Kościele - limitem
ustalonym przez Rząd RP. Niech czas epidemii wyzwala w nas modlitwę rodziną,
czytanie Pisma Świetego i łączność z Kościołem, Kościół to nasz Dom.
2. Dziś równocześnie trzecia niedziela miesiąca listopada - dziękuje za wasze
ofiary - w dobie epidemii - na Kościół i parafię.
3. Organy z naszego Kościoła zostały zdemontowane i wywiezione do Wieliczki.
Druga cześć demontażu dokona się w tym tygodniu. P. Adam Janczy będzie
również konserwował szafę organową. Dla nas jest to możliwość do poprawienia
i odnowienia podłogi na chorze.
4. W tygodniu wspomnienie liturgiczne naszych polskich świętych; bł. Karoliny
Kózkównej i św. Rafała Kalinowskiego. Wzywajmy przemożnego wstawiennictwa
polskich świętych i błogosławionych.
5. Codziennie - równocześnie - w miesiącu listopadzie - modlitwa wypominkowa
za zmarłych, pamiętajmy o listopadowych odpustach, które można zyskiwać do
końca listopada, do czasu Adwentu.
6. Za tydzień - w niedzielę - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata -to
ostatnia niedziela Roku Liturgicznego.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 21.11. proszę rodziny; Szopa, Szopa, Guzik,
Antoniewicz, Rygiel, Czaja - Gryczka. Dziękuję rodzinom; Kamiński – Haniebnik,
Cichy, Mikosz, Szombara, Wojtowicz 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”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 46 / 15 . 11. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

33 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę ...
z Liturgii Słowa
„Niewiastę dzielną kto znajdzie? Jej wartość
przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa,
na zyskach mu nie zbywa; nie czyni mu źle,
ale dobrze przez wszystkie dni jego życia.
O wełnę i len się stara, pracuje starannie
rękami. Swe ręce wyciąga po kądziel,
jej palce chwytają wrzeciono. Otwiera dłoń
ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce.
Kłamliwy wdzięk i marne jest piękno:
chwalić należy niewiastę, co boi się Pana.
Uznajcie owoce jej rąk, niech w bramie
sławią jej czyny”...
z Księgi Przysłów (Prz 31, 10-13. 19-20. 30-31)
Nieustannie mnie w wierze to zadziwia... I nieustannie budzi mój cichy podziw...
On, wielki Bóg, którego niebo nie może objąć, stał się człowiekiem; najpierw
małym dzieckiem, potem dorastał, pracował ... i dopiero później rozpoczął swoją
publiczną działalność, idąc i nauczając. Pomimo czynionego dobra, w tym ludzkim
wymiarze źle skończył. Został ukrzyżowany i umarł na krzyżu... Potem dopiero
został ponad wszystko wywyższony... A stało się to wszystko za wypowiedzianym
jednym - TAK - Maryi Niepokalanej Matki. Tak, Maryja to wzór jak żyć, jak kochać.
Jestem tylko człowiekiem, nie powinienem się wywyższać lecz służyć. Jako Boże
dziecko, chcę również posiąść Niebo. Ale... jest w tym coś jeszcze; nadzieja, że
skoro Jezus stał się człowiekiem, to On najlepiej rozumie moje i ludzkie sprawy.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Modlić się, by osiągnąć
życie wieczne...

Wielu ludzi w naszym życiu przekonywało
nas - wiele razy - o sile i odwadze modlitwy.
Święty Jan Paweł II proponował praktykę
Modlitwy Różańcowej. Dzięki niej sięgał do
tajemnic Bożej Obecności. A to było dla
niego mocą w Jego posłudze apostolskiej.
O. Leon Dehon - założyciel Zgromadzenia
Księży Sercanów ukazywał szczególną łaskę
czyli adorację Najświętszego Sakramentu.
W czasie tej modlitwy szukał zjednoczenia
z Sercem Jezusa, by umocnić się na czas
działalności duszpasterskiej. (itd.)
Sposób, w jaki się i my sami modlimy jest
czasem bardzo zróżnicowany. Zależy on
bowiem od potrzeb, okoliczności, naszej dojrzałości, religijnego zaangażowania.
Ale jakże często pojawia się w nas przekonanie, że nie potrafimy się modlić. Są
tacy, którzy z lenistwa zarzucają nawet praktykę modlitwy. Tak zanika potrzeba
szukania nadziei na trudne życiowe chwile. Jednocześnie są i tacy którzy gubią
odniesienie do świata niematerialnego, do świata łaski. Spłaszczają swoje życie
do szukania wygód i przyjemności. A życie modlitewne jest zmaganiem, nawet
i czasami walką, która od nas wymaga wiary, pokory, ufności i wytrwałości. Dzięki
modlitwie wyrażamy swoją przynależność do Boga. Dzięki modlitwie próbujemy
wychylić się poza obręb własnych poglądów, zachowań i wyborów. Otwieramy
się wtedy na świat bogatszy - ale nie w kategoriach ekonomicznych - ciekawszy
i bardziej przestronny. Modlitwa służy zdobywaniu duchowej strawy, pokarmu.
Można ją porównać do zbieranego nektaru z kwiatów przez pszczoły. Sam pył
kwiatowy nic nie daje. Lecz odkładany w ulu przynosi dobro w postaci miodu.
Również modlitwa może się nam wydawać nieużyteczna, dopóki nie przyniesie
korzyści duchowej. Warto zauważyć i tę jeszcze jedną korzyść – a jest nią wiara
w życie wieczne. Może się to przejawiać np. w tęsknocie za szczęściem, które tak
niełatwo jest osiągnąć. A jak już osiągamy małe zadowolenie, to i tak szybko się
przekonujemy, że można podnieść jego poziomu. Tymczasem pełnią szczęścia
jest Chrystus Zmartwychwstały. Jezus w życiu doczesnym praktykował modlitwę
w sposób radykalny. Można powiedzieć, że życie swoje przemienił w modlitwę.
To, co czynił, zawsze jednoczył z Bogiem Ojcem. Siła modlitwy Jezusa tkwi w
odniesieniu wszystkiego do woli Ojca. Jego postawa jest najlepszym wyrażeniem
rozmodlenia. Gotowość na oddanie życia ziemskiego przez Jezusa Chrystusa, by
je zamienić na wieczne bycie po stronie Boga, jest dla nas wzorem na zdobycie
doskonałego człowieczeństwa. Chcę powiedzieć wszystkim w tym listopadzie, że
Jezus obiecuje nam życie wieczne! Życie bez końca. Życie które jest zanurzeniem
się w Miłości Bożej, życie inne tu na ziemi i w wieczności.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

18.02.1994 - Z udziałem młodzieży z Dukli, Łęk Dukielskich i z Bóbrki o godzinie
18.00 Msza Święta i śpiewy z gitarami. Jest kilka osób starszych, po Mszy Świętej
nabożeństwo w stylu Taize przy świetle świec przy ołtarzu. Po ich modlitwie
przeplatanej różańcem agapa w salce katechetycznej do 22.00 .
19.02.1994 - w trudnych warunkach, spadł obfity śnieg dojechał na rekolekcje ks.
Jan Szpunar z Krościenka Wyżnego. Rekolekcje rozpoczęły się od nauki dla
kobiet, jest ich jak w niedzielę, mężczyznom podobał się bardzo styl nauczania
ks. Jana i jego zachęty, ale do spowiedzi znów przyszło mało osób pozostali
czekają na Święta Wielkanocne.
25.02.1994 - dziś Droga Krzyżowa, jest więcej parafian niż zawsze, a to cieszy.
Wieczorem dokonała się rejestracja KSM –u na Mszy Świętej, po modlitwie miła
uroczystość z tortem, i też wybory do KSM - tajne, prezesem został wybrany
Waldemar Śliwiński, zastępca - to Jolanta Białogłowicz, sekretarz - Katarzyna
Lawera, skarbnik - Piotr Pietruszka. Mam nadzieję, że coś się zacznie lepiej dziać
w Wietrznie. Rada Sołecka przydzieliła pomieszczenie dla KSM w domu ludowym
ale musi być zaadaptowane.
22.05.1995 - Uroczystość Zesłania Ducha Świetego, w tym dniu Pierwsza Komunia
Święta w naszej parafii, przystąpiło do niej 12 dzieci, były jednak wielkie problemy
niektórzy rodzice buntują się, że się od dzieci wymaga (…) a tymczasem dzieci są
bardzo nieposłuszne i wychowywane bezstresowo, dokąd my idziemy, rodzice
czynią z dzieci bożyszcze, które nie wolno tknąć, a nauczyciele w szkole są też
załamani, gdyż buzie krzyczących rodziców przerażają. Dzieci czują się bezkarne
bo nic im nie można zrobić. Tragiczne są te błędy wychowawcze one zaowocują
kryzysem w późniejszych latach. A jak będzie za 20, 30 lat gdy te dzieci będą
rodzicami dla innych dzieci ? ?? (…) (cdn.)

