Intencje mszalne w tygodniu 17.01 - 23.01.2022 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Radosław Mermon - od fabryki 4x4

Wtorek

17.00

+Maria i Tadeusz Guzik

Środa

17.00

+Radosław Mermon - od fabryki 4x4

Czwartek

17.00

+Lucyna Szydło - 3 rocznica śmierci

Piątek

17.00

+Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Sobota

17.00

+Radosław Mermon - od fabryki 4x4

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+Radosław Mermon - od brata Przemysława

Niedziela

15.30

+Maria Marosz – od Ewy i Grzegorza

Ogłoszenia duszpasterskie - 16.01.2022 r.
1. Dziś 2 Niedziela zwykła, jest to w Liturgii rok Św. Łukasza, rok C.
2. W tym tygodniu w Kościele wspominamy świętych i błogosławionych:
Św. Antoniego, Św. Józefa Sebastiana Pelczara odnowiciela parafii Wietrzno,
św. Fabiana, Św. Agnieszki, św. Wincentego.
3. Chętne rodziny, które jeszcze nie były w Kościele na wizycie duszpasterskiej
zapraszam w tym tygodniu - i proszę ich o kontakt - bym przygotował materiały
kolędowe (na poniedziałek, wtorek i środę) Indywidualne wizyty - jeśli ktoś chcę np. poświecenie nowego domu - proszę umówić ze mną.
4. We wtorek rozpoczyna się Tydzień modlitw o jedność chrześcijan (18–25.01).
5. Przypominam nasze nabożeństwa w każdym tygodniu; w środę - modlitwa ku
czci św. Józefa, w czwartek modlitwa przy relikwiach św. Jana Pawła II, w piątek czcimy Boże Miłosierdzie i w sobotę - Nowenna do Matki Bożej.
6. Rada Duszpasterska naszej parafii wymaga małej aktualizacji. Bardzo proszę
członków Rady by się opowiedzieli czy chcą być w Radzie, są bowiem i tacy,
którzy w niej nie uczestniczą mimo przysięgi złożonej w czasie jej powołania.
Rada będzie zatem aktualizowana z formą przysięgi za niedługo.
7. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego ...
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 22.01. - proszę rodziny; Uliasz, Korab, Korab
Korab. Dziękuję rodzinom; Gryczka - Czaja, Rygiel, Antoniewicz, za ostatnie
sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
11. W tygodniu odbędą się spotkania dla kandydatów do Bierzmowania. W
czwartek - klasa VI i VII w piątek - klasa VIII, początek spotkań Mszą Świętą - 17.00.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 3 / 16. 01. 2022r. (Rok VIII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym
sam żyję...
2 Niedziela zwykła
„Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
„Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”...
z Ewangelii według Świetego Jana (J 2,1-12)
… A Słowo Ciałem się stało… (por. kolęda)...
Dzięki temu, że Bóg stał się człowiekiem,
człowiek stał się dzieckiem Bożym ...
Zewnętrznie po tych Świętach to jakby nic
się nie zmienia, te same problemy, choroby,
trudności, zmaganie się ze światem … Ale
wewnętrznie, tak … ileż mądrości potrzeba,
i jak bardzo trzeba mieć otwarte oczy, by
dostrzec to, za co święty Paweł uwielbiał
Boga tyle razy w swoich listach. A właśnie
tak pisze Apostoł Narodów: „Wybrał nas,
napełnił wszelkim błogosławieństwem
duchowym, przeznaczył dla siebie jako
przybranych synów- tak, tutaj i teraz. Dary Boże nie są przyszłością. Są
teraźniejszością. To dziś. Daj nam, Panie, wiarę otwierającą oczy na Twe dary.
Daj nam pokorę rodzącą
w sercach pieśń wdzięczności. Daj nam też
wielką odwagę życia. Musimy uznać, że w rzeczywistości naszej jesteśmy słabi,
niedoskonali, ale to właśnie pozwala ujrzeć realne i możliwe kroki, jakie trzeba
przejść do Boga w każdej chwili. Bóg nas pociąga ku siebie, Łaska działa w
konkretnym czasie i ona nas ogarnia i przemienia powoli, stopniowo... Uczyńmy
zatem to, co mówi Syn Maryi ... uczyńmy już dziś.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą ...

Święty Józef w Świętej Rodzinie.
Cz. 4.

Święty Józef jest patronem wielu krajów i diecezji na całym
świecie, jego imię nosi wiele zgromadzeń zakonnych. Jest
On również patronem małżeństw i rodzin chrześcijańskich,
dziewictwa, robotników, rzemieślników, cieśli, drwali, stolarzy, wychowawców,
wypędzonych. Jest orędownikiem w sytuacjach beznadziejnych, orędownikiem
pozbawionych dachu nad głową. Święto Św. Józefa rzemieślnika czy robotnika
spotykane jest w kościele już w IV wieku. Na Zachodzie przyjmowało się od VIII
wieku. W Polsce początki kultu Św. Józefa datuje się na wiek XI. Dopiero jednak
Pius XII w 1955 r. ustanowił, że święto Św. Józefa Robotnika obchodzone będzie
1 maja. Benedykt XVI zawierzał Św. Józefowi przede wszystkim ludzi młodych,
którzy są dotknięci kryzysem bezrobocia. On bowiem daje przykład, że praca jest
źródłem uświęcenia i zdobywania zasług na życie wieczne. Papież Franciszek
włączył imię Św. Józefa do kanonu modlitw eucharystycznych przez co jest on
wzywany jako orędownik w czasie sprawowania każdej Eucharystii. Franciszek
jest też wielkim czcicielem Św. Józefa. W Liście Apostolskim Patris Corde, wyznał,
że od ponad 40 lat codziennie odmawia modlitwę ku czci Opiekuna Jezusa
i Matki Najświętszej, zaczerpniętą z XIX- wiecznej francuskiej książeczki do
nabożeństwa Zgromadzenia Zakonnic Jezusa i Maryi, która wyraża pobożność,
ufność i nawet pewną prowokację wobec Św. Józefa:
„Chwalebny Patriarcho, Święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie
możliwym tego, co niemożliwe, spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i
trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci
powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie
pokładam całą ufność moją. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno,
a skoro
z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że
Twoja dobroć jest
tak wielka jak Twoja moc. Amen”

Pomnik w Wietrznie.

Zrodziła się taka inicjatywa, by w Wietrznie powstał pomnik ku czci pamięci
obrońców naszej ojczyzny i wszystkich świadków zwłaszcza z Wietrzna, którzy
oddali życie w Jej obronie, w obronie niepodległości i wartości patriotycznych.
Jest wiele pomysłów w tej sprawie i potrzebna jest dyskusja parafian, do której
zachęcamy. Pomnik to dar, w wielu miejscowościach taki pomnik już jest i też
przypomina mieszkańcom o historii, i dla nas mieszkańców Wietrzna byłby to
znak wychowawczy dla pokoleń i przypomnienie jak ważne jest zatroskanie o
patriotyzm i ojczyznę. Głosy parafian - mile widziane - prosimy składać w formie
pisemnej na tacę do rozważenia dla Rady Duszpasterskiej lub dla zrodzącego się
w wiosce Komitetu Budowy pomnika w Wietrznie. Bardzo proszę o pomysły na
niedzielę 23 stycznia - a parafian chętnych do zaangażowania w to ważne dzieło
zapraszamy na 29 stycznia na sobotę, na małe spotkanie w tej sprawie.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Naśladować Świętą Rodzinę. Cz. 1.

Między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem Kościół kieruje nasz wzrok na
Świętą Rodzinę. Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia jest przeżywana jako
liturgiczne święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. Patrzymy na Maryję,
kobietę i matkę, żonę i Służebnicę Pańską. Kierujemy wzrok na Józefa, opiekuna
przybranego dziecka, mężczyznę i męża, tego, który słuchał Boga i dał się jeszcze
poprowadzić drogą, jaka mu została przypisana. Rodzina – to dar i łaska Boża
i dla nas. Popatrzmy na biblijne modele rodziny. Adam i Ewa, zostali „stworzeni
na obraz Boga”, stali się pierwszym płodnym małżeństwem, ale oni doświadczyli
tragedii grzechu, bratobójstwa wśród swoich synów i wygnania z ogrodu Eden.
Abraham, ojciec wiary, wraz ze swoją żoną Sarą, zostali poddani wielkiej próbie
bezdzietności. Ich wnuk, Jakub, który jest protoplastą Izraela, składającego się z
dwunastu pokoleń, od dwunastu jego synów, miał rodzinę, której daleko było do
ideału. Pamiętamy historię Józefa sprzedanego w niewolę do Egiptu, podziały w
rodzinie, życie w kłamstwie braci, by ukryć zbrodnię. Można by mnożyć te
przykłady w Starym Testamencie. A w czasach Jezusa mamy wzorzec Zachariasza
i Elżbiety, rodziców św. Jana Chrzciciela. Mimo, iż byli „sprawiedliwi wobec Boga i
postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich” (Łk
1,6), to doświadczyli dramatu bezdzietności, który był dla nich „hańbą” w oczach
ludzi, piętnem społecznym. Maryja i Józef, Święci Rodzice Jezusa mają także cały
wachlarz niespodziewanych doświadczeń, od poznania i przyjęcia zaskakującego
planu Boga, zrodzenia Jego Syna, szukania bezpiecznego schronienia, ucieczki
przed prześladowaniami aż po przygotowanie Jezusa do wypełnienia Jego misji
przez wychowanie i życie ukryte. (cdn)

