Intencje mszalne w tygodniu 17.08 - 23.08.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Wojciech Łach - od przyjaciół z Wietrzna

Wtorek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja – z Róży

Środa

18.00

zm. +Hieronim Longawa

Czwartek

18.00

o boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Edyty (50 lat)

Piątek

18.00

zm. +Maria Grzegorczyk - (gr. 1 )

Sobota

18.00

zm. +Maria Grzegorczyk - (gr. 2 )

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Stefania i Karol Bek

Niedziela

15.30

zm. + Maria Grzegorczyk - (gr. 3 )

Ogłoszenia duszpasterskie - 18.08.2019 r.
1. 20 Niedziela zwykła - w czasie epidemii - nie zapomnijmy - bardzo o to proszę o przepisach sanitarnych w Kościele, o zakrywaniu ust i nosa.
2. Dziś również w naszej parafii Uroczystość Jubileuszowa 50 - lecia kapłaństwa
ks. Jana Czyszczonia.
3. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00. Trwa Biały Tydzień dla II grupy dzieci
z klasy trzeciej. Zakończenie białego tygodnia dla wszystkich dzieci z Wietrzna - z
klasy trzeciej - w niedzielę - 23.08 - o godzinie 15.30. - zapraszam dzieci i rodziców.
4. Dziękuje ofiarodawcom - z 3 niedzieli miesiąca sierpnia - za ofiary na parafie
i na kościół, dzięki tym ofiarom materialnie funkcjonuje nasza parafia.
5. Zapraszam parafian na Apel maryjny - na godzinę 20.45 - i przypominam, że
sierpień jest wołaniem o trzeźwość. Nie zapomnijmy o Księdze Trzeźwości.
6. Nie dyspensujmy się z modlitwy i udziału w niedzielnej Mszy Świętej w czasie
wakacji. W Roku Eucharystii rozważajmy o wartości Mszy Świętej.
7. Nie zapomnijmy też 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 - 22.08. - proszę rodziny; Rymek i Bek.
Dziękuję rodzinom; Pachana Szpiech, Mackoś za ostatnie sprzątnie kościoła
a rodzicom dzieci komunijnych za kwiaty do kościoła i za oczyszczenie na placu
kościelnym figury Matki Bożej. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”- z nowym
dodatkiem o ks. Gabrielu Marszałku - to kolejny proboszcz z Wietrzna.
Zapoznajmy się z tą kolejną postacią.
10. Zapowiedzi przedślubne; Aneta Bek i Dariusz Guzik zapowiedz II.
11. Do wieczności odeszła Danuta Sęp. Pogrzeb w poniedziałek o 14.00. Wieczny
odpoczynek racz jej dać Panie...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 33 / 16. 08. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

20 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Dary łaski i wezwanie Boże
są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak
wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu,
teraz zaś z powodu ich nieposłuszeństwa
dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali
się teraz nieposłuszni z powodu
okazanego wam miłosierdzia, aby i sami
w czasie obecnym mogli dostąpić
miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim
okazać swe miłosierdzie ”.
z Listu Świetego Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 11, 13-15. 29-32)
Dary Boże, łaska uświecająca, charyzmaty, moc ducha dana od Boga nie działają
automatycznie, wymagają współpracy z otrzymaną łaską. Jeśli będę o tym znaku
współpracy zapominać i w swoich działaniach opierać się będę wyłącznie tylko na
sobie, to w chwili niepowodzenia, kryzysu, nie wzrośnie we mnie odwaga wiary
i większej ufności, a jedynie wzrosną roszczenia i pretensje.
Warto pytać, czy moje praktyki religijne wypływają z autentycznego pragnienia
Boga? Czy w modlitwie tak naprawdę chcę usłyszeć, co On do mnie mówi? Czy mój
udział we Mszy Świętej rodzi chęć trwania w Miłości Chrystusa ? Mam Jezusa
w zasięgu ręki... w modlitwie, sakramentach, w tabernakulum. Nikt mnie dziś nie
prześladuje, nie zabrania mi spotykania się z Nim na Eucharystii. A jednak wciąż
daleko do pełnego przeżywania i czerpania z tego, co On daje w tym miłosnym
eucharystycznym spotkaniu. Może obawiam się, że zbytnia bliskość z Bogiem
wymagałaby ode mnie przemiany niektórych moralnych postaw? Jak z tym jest ?!
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Czym jest depresja ?.
Jak się z nią zmagać.
Cz.2.

Człowiek jest zawsze tajemnicą. I warto
o tym pamiętać... Ale człowieka można
tez poznać po jego słowach, gestach, itp.
Można zasłuchać się w mowę Pana Boga
do człowieka; „Przez wszystko do mnie
przemawiałeś, Panie”, tak powie jeden
z naszych poetów. Pan Bóg wykorzystuje
to, co naturalne, to co zdrowe, to co
wokół nas, by do nas mówić, i tak czyni;
ale w depresji człowiek często jakby Boga
nie słyszał… a depresja pogłębia się, i nie
trzeba wcale długo na nią czekać.
Sama modlitwa w drodze pokonania jej
nie wystarczy - chociaż jest ona bardzo wskazana - potrzebny jest wtedy jeszcze
przyjazny drugi człowiek, towarzysz życia. Depresji nie można pojmować jako coś
nadzwyczajnego, bo to nie służy zdrowieniu. Zdarza się, że gdy nie ma głębokich
więzi z ludźmi, przyjaznych relacji popada się i w melancholię. I wtedy terapeuta
musi przełamać, uzmysłowić osobie chorej, że depresja to płacz za relacjami. Tak,
nie wystarczy otoczyć depresji modlitwą i żyć w przekonaniu, że jest to zjawisko
nadzwyczajne - bo nigdy się z niej nie wyjdzie - człowiek wrażliwy tym bardziej
potrzebuje towarzyszenia i pomocy. Istota towarzyszenia polega właśnie na tym,
że terapeuta stara się być człowiekiem ciepłym, który odkrywa choremu że on
potrzebuje być z ludźmi, we wspólnocie. Życie ma służyć utrwalaniu głębokich
więzi osobowych. Czasem warto odkryć i przyjąć doświadczenie depresyjne jako
szansę, dzięki której mogę coś zobaczyć: że za dużo pracuję, że mam za mało
czasu na relacje, które w rezultacie są płytkie; że moja więź z Bogiem nie jest
przyjacielska (itp.). Przy takim podejściu do tego doświadczenia depresyjności
daje sobie szansę – a Pan Bóg pobłogosławi – by poszukać pogłębienia relacji
z Nim i ze wspólnotą Kościoła. Ale chodzi także o zbudowanie głębokich relacji
z innymi ludźmi i z samym sobą. Osoby traktujące te doświadczenia jako niemoc
wyłącznie a nie jako drogę do pogłębienia więzi z Bogiem nie wyjdą z depresji, bo
zabraknie aspektu relacji ludzkiej. Myślenie, że chrześcijaństwo polega jedynie na
więzi z Bogiem, jest nie właściwe. Na tym polega chrześcijaństwo, że doświadcza
się trzech miłości: Boga, bliźniego i siebie samego. Jeśli brakuje jednego z tych
elementów, pojawia się zawsze smutek. Wyjść z depresji oznacza właściwie
ukierunkować swoje serce, i zawsze z pomocą drugiej osoby, oraz wspólnoty by
w ten sposób pragnienia zawarte i ukryte w sercu zostały odkryte i zostały
zrealizowane. Depresja jest zawsze do pokonania. Pamiętajmy o tym w tym
naszym tak dziwnym XXI wieku.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

21.09.1989 - na Kopalni wykonano ze swojego materiału i bezpłatnie stalową
konstrukcję ołtarza polowego, wykonali ją robotnicy kopalni -zorganizował
p. Kondera kierownik skansenu.
23.09.1989 - trwa malowanie dachów, na stodole maluje p. Jacek Bieniek, wieże
kościoła maluje ekipa z Równego. Nie wiem jeszcze ile trzeba będzie zapłacić.
Gdyż nie podano mi kwoty… W przygotowaniu są też ławki do Kościoła, 12 sztuk,
pod wieżą. W niedzielę - 17.09. - była składka na te cele, zebrano 634.150 złp. co
wynosi około trzy średnie pensje pracowania w gospodarce.
9.10.1989 - pogoda się pogorszyła, przerwano prace, malowanie dachów jest już
chyba niemożliwe, deszcz i zimno, my zaś mamy za sobą Odpust sw. Michała
Archanioła, w dniu 29.09. - sumę odpustową celebrował ks. Edward Kwaśnik,
proboszcz z Lubatowej, kazanie ks. Władysław Szuma proboszcz z Równego,
było 15 księży. Pogoda w dniu odpustu zmienna z deszczem na procesję.
W październiku niestety bardzo mało osób uczestniczy w modlitwie różańcowej,
a młodzież na katechezę w piątek nie przyszła wcale.
27.10.1989 - a jednak przyszło „babie lato”, kilka dni pięknej słonecznej pogody,
i dobra temperatura, ruszyła budowa kaplicy cmentarnej, zgłosili się do pracy; Jan
Soliński, Kazimierz Stawski, Tadeusz Sep, Tadeusz Smaga, Jerzy Szydło, Ireneusz
Sajdak, Lucjan Samborowski, zrobili posadzkę w kaplicy. I dołączyli w kolejnych
dniach; Eugeniusz Rak, Roman Szombara, Janusz Pietruszka.
25.11.1989 - przyszła już zima, i trzyma mocno. Z konieczności ustały prace, nie
zrobiono jeszcze dachu na kaplicy cmentarnej, jak było planowane, w parafii
pielgrzymuje Kopia Obrazu Matki Bożej Królowej Aniołów. (cdn.)

