Intencje mszalne w tygodniu 17.02 - 23.02.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Tadeusz Białogłowicz

Środa

17.00

zm. +Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

zm. + Lucyna Szydło - 1 rocznica śmierci

Piątek

17.00

zm. + Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. + Helena i Jan Kamińscy

Niedziela

8.00

zm. +Marian i Krzysztof Dziadowicz

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 16.02.2020 r.
1. Dziś 6 Niedziela zwykła.
Jest to równocześnie 3 niedziela miesiąca lutego. Dziękuje ofiarodawcom za
ofiary na parafie i na kościół. Zapisuje Was w Księdze Ofiar. Bóg zapłać.
2. Zapraszam dziś również na spotkanie Radę Duszpasterską - po sumie - na
plebanie , celem omówienia bieżących i nagłych spraw.
3. Dziś również spotkanie po wieczornej Mszy Świętej - o godzinie 16.30 - dla
małżonków w ramach tworzenia Oazy Domowego Kościoła. Zapraszam chętnych
małżonków na to modlitewno - formacyjne spotkanie do salki parafialnej.
4. W tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00.
5. Dla parafian małe przypomnienie; Kancelaria parafialna zawsze jest otwarta
przed Mszą Świętą lub po Mszy Świętej. Nagle sprawy można zawsze zgłaszać
o każdej porze.
6. W tygodniu - w sobotę - 22.02. - Święto katedry św. Piotra Apostoła, w tym
dniu modlimy się za Papieża Franciszka.
7. Zachęcam jeszcze chętnych parafian do spotkań piątkowych we wspólnocie,
z modlitwą i dialogiem refleksyjnym nad naszą religijnością i wiarą.
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 naszego kościoła -na sobotę -22.02. -proszę rodziny; Matelowski,
Różewicz, Krasnodębski - Raczkowski. Dziękuję również rodzinom; Giza, Byrczek,
Kamiński, za ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła.
Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer naszej Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.
11. Za tydzień ostatnia niedziela karnawału. Pamiętajmy o tym - blisko Wielki Post.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 7 / 16 . 02. 2020 r. ( Rok VI ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

6 Niedziela Zwykła
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom:
„Nie zabijaj”.
A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa
na swego brata, podlega sądowi”...
z Ewangelii według św. Mateusza
(Mt 5,17-37 )
Pismo Święte - Słowo Boże - mówi do nas:
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania,
a dochować wierności jest Jego upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz,
po to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie
i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane”... (Por. Syr 15,15-20)
Tak łatwo - pod wpływem naszych przedziwnych czasów jest myśleć, że grzech
jest naszą prywatną sprawą, zło naszym wyborem - i nikomu nic do tego - ale ta
pozorna pewność siebie przykrywa często zwykłe rozczarowanie i zarazem
niechęć do zmian, a nawet i niechęć do siebie samego. Tymczasem tylko wyznanie
zła otwiera drogę do Bożego Miłosierdzia, do Bożego Serca. Warto się zapytać;
Czy chcemy „wpaść” w dłonie Boga Ojca ? !.
Sobór Watykański II uczy - „Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż
ze względu na to, co posiada”, i są to nie tylko słowa, ale i zachęta do utrwalania
doskonałości chrześcijańskiej opartej o Ewangelie. Dwa ołtarze są w kościele,
a Ołtarz w kościele to dar dla człowieka. Z ołtarza czerpiemy życie, czyli zdolność
miłowania Boga i bliźniego, tak jak Jezus. Przy ołtarzu błagamy byśmy „sami stali
się wieczystym darem”... Oczywiście z Tym, którego wielbimy, którego błagamy,
którego przyjmujemy. Dar, czyli życie dla Niego i dla bliźniego wraz z Nim ...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej *być*, niż *mieć*…
Mam kryzys ! Cz. 1.

Chyba większość z nas nie lubi jednak tego słowa.
Tak, w mediach słyszymy bardzo często o kryzysie
finansowym, ekonomicznym, gospodarczym,
rodzinnym, małżeńskim, ekologicznym, czy nawet
śmieciowym (itp.). Zastanawiamy się dziś nad jego
przyczynami. Wszelkie kryzysy, impasy, niezależnie
od tego, czy mają charakter gospodarczy, czy mają
charakter rodzinny, wynikają z podobnych, dziwnych
przesłanek, i mają stały przebieg. Gdy się da je też
ogarnąć, pokonać, przetworzyć, wówczas przez
kryzys przechodzimy o wiele spokojniej, widząc cały
proces jednocześnie. Jednak nie zawsze tak jest.
Warto jednak dostrzec inną prawidłowość, dobrze,
że jest i w naszym życiu czasem taki kryzys. Dzięki niemu bowiem nie stoimy
w miejscu, rozwijamy się nawet za cenę straty, ale te znaki są nieodłączne dla
naszego człowieczeństwa w aspekcie wiary. Ten złowieszczo brzmiący termin
pochodzi od greckiego słowa κρίσις (krisis) i też oznacza wybór, decydowanie,
zmaganie się, walkę, w której konieczne jest aktywne działanie. Kryzys oznacza
znalezienie się w momencie decydującym, wymagającym starannego rozeznania
sytuacji i podjęcia stosownych decyzji lub rozważenia sprawy. Gdy zerkniemy
do słownika odkryjemy że słowo „kryzys” składa się z dwóch znaków; pierwszy
z nich odznacza niebezpieczeństwo lub zagrożenie, drugi natomiast to początek
nowej drogi lub wielka szansa. Chodzi zatem jeszcze o czas - okres przełomu,
po którym następuje zmiana. Załamanie się dotychczasowego stanu rzeczy może
prowadzić ku wyłonieniu się nowej jakości. Dla mnie najtrafniejszym, biblijnym
obrazem tego znaku są słowa Jezusa: „zburzcie tę Świątynię, a ja postawię ją
na nowo” (J 2,19). Rzeczywiście Bóg w kryzysie, w niedoli przychodzi nie tyko jak
konserwator zabytków, lecz przychodzi jako Ten który chce dać nam nowe
tchnienie, nowe inspiracje, po swojemu, nawet na przegranych dniach.
Pozwólmy zatem Bogu w nas działać, przygotujmy na kryzys, ale i również
na powstanie czegoś nowego, lepszego. Czy da się tak wejść w kryzys, by nas
oczyścił, uzdrowił, i nie zabił? Oto kilka podpowiedzi:1. Nie oszukujmy się sami ...
„Wszystko będzie dobrze”, „Zobaczysz, wszytko się dobrze ułoży” – sterta takich
pocieszeń jest zawsze pod ręką. Dzięki nim „czarujemy rzeczywistość”,
nie dopuszczamy do siebie świadomości, że wszystko wkoło jest bardzo kruche:
relacje, majątek, status społeczny (itp.) Kiedy widzimy kryzys oszukujemy siebie,
że zawsze w naszym życiu będzie się działo wszystko po naszej myśli. A kryzys
nam to myślenie rozwala, często z hukiem i bólem. Panicznie boimy się zmian,
straty, przemijalności. Cierpimy wtedy jeszcze bardziej. A przecież wszystko
dokoła nas jest w takim procesie niszczenia i wzrostu, obumierania i ponownego
wzrostu. Coraz rzadziej obcujemy z przyrodą i jej prawami, ale patrząc na jej cykle
wiele możemy się nauczyć o naszym życiu. (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

1.01.1981 - Sytuacji politycznej, gospodarczej czy społecznej w kraju w którym
powiało wolnością nie będę tu opisywał, bo na pewno ten okres będzie bogato
opracowany. Wszyscy cieszymy się budzącą się wolnością, a równocześnie jakiś
niepokój na dnie duszy, czy się uda. Przecież, ci którzy drogą awansu społecznego
a nie mozolnej pracy dostali się na stanowiska i rządzą nie zrezygnują tak łatwo,
będą bronić swojego wygodnego życia (itp.). A do swojej dyspozycji mają grupy
ludzi, odpowiednio przygotowane, pozbawione wszelkich skrupułów, zdolnych
zabijać, mordować, nawet i własnych rodziców (…)
2.06.1981 - praca duszpasterska w parafii biegnie spokojnie i normalnie, z procesją
na pola i drogi do krzyży i kapliczek, również w Uroczystość Bożego Ciała. W tym
roku procesja wyruszyła ścieżkami i drogami Wietrzna. Ołtarze z dala od kościoła;
I ołtarz na ogrodzie p. Malinowskiego, II ołtarz przy drodze do Łęk Dukielskich,
III ołtarz u Pana Kusiaka, a IV przy kościele. W miesiącu maju rozpoczęliśmy dalsze
prace remontowe przy naszym kościele. Prace podjął p. Florian Pelczarski. Ludzie
wyznaczani do pracy, brali sobie wolne na swój dzień i przychodzili do kościoła,
pracowali bardzo ofiarnie i zapałem, w tym roku wykonano dużą cześć nowych
fundamentów, i przemurowano podmurówkę, wymieniono podwaliny i skręcono
ściany lisicami i zabezpieczono kościół na zimę.
13.12.1981 - o godzinie 6.00 włączyłem radio. Popłynęła tragiczna wiadomość.
Oniemiałem. Wyrządzono narodowi wielka krzywdę. (…) Piękne hasła, ale bez
pokrycia w rzeczywistości... (cdn.)

