Intencje mszalne w tygodniu 18.01 - 24.01.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Ignacy Wójcik - od parafian

Wtorek

17.00

+Alfreda i Stanisław Drobek

Środa

17.00

+Lucyna Szydło

Czwartek

17.00

+Alfreda Drobek, Maria i Łukasz Frankiewicz

Piątek

17.00

+Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Sobota

17.00

+Ignacy Wójcik - od parafian

Niedziela

8.00

+ Eleonora Zajchowska - od siostry Bronisławy

Niedziela

10.30

+Ignacy Wójcik - od Teresy Stadnickiej

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 17.01.2021 r.
1. Dziś 2 Niedziela zwykła.
2. Dziś równocześnie w Kościele dzień Judaizmu i dzień -Niedziela -Bożego Słowa
ustanowiona przez Papieża Franciszka, rozpoczynamy Tydzień modlitw o jedność
podzielonych chrześcijan pod hasłem: „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie
obfity owoc”... (por. J 15,5-9).
3. W tym tygodniu liturgiczne wspomnienie św. bpa J. S. Pelczara - to on również
erygował na nowo Wietrzańską parafie - urodził się w Korczynie koło Krosna i w tym tygodniu też wspomnienie św. Agnieszki.
4. Dziękuje parafianom za ofiary z racji 3 niedzieli miesiąca i dziękuje również za
ofiary kolędowe. Skończył się czas tej „innej kolędy”, jej owoce zna tylko Bóg,
nie wszyscy parafianie jednak uczestniczyli w niej tak, jak powinni.
5. Za ogrzewanie kościoła - za miesiąc grudzień - zapłaciliśmy - 310. 95 złp.
6. Odbyło się już pierwsze spotkanie zaangażowanych osób w dzieło powstania
książki swoistego II tomu o świadkach minionego wieku - w liczbie 8 osób;
zachęcam parafian do spisywania swoich wspomnień. Ufamy, że ta druga cześć
będzie poszerzeniem i uzupełnieniem pierwszej części, już nam znanej. Można
jeszcze nabywać książkę o Wietrznie, zachęcam parafian ...
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 23.01. proszę rodziny; Godek, oraz Klaczak Godek. Dziękuję rodzinom; Dębiec, Godek za ostatnie sprzątnie kościoła i za
świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze do odebrania - dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest też pod chórem kościoła kolejny numer Gazetki
Parafialnej; „Królowa Aniołów” .
10. Odeszła do wieczności śp. Danuta Czelniak. Wieczny odpoczynek ...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 3 / 17. 01. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

2 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
… „Heli zrozumiał, że to Pan woła chłopca.
Rzekł więc Heli do Samuela: «Idź spać! Gdyby jednak
ktoś cię wołał, odpowiedz: „Mów, Panie, bo sługa
Twój słucha”. Odszedł Samuel, położył się spać
na swoim miejscu. Przybył Pan i stanąwszy, zawołał
jak poprzednim razem: „Samuelu, Samuelu!”
Samuel odpowiedział: „Mów, bo sługa Twój
słucha”. Samuel dorastał, a Pan był z nim.
Nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię”...
z Pierwszej Księgi Samuela (1 Sm 3, 3b-10. 19)
Światło i życie, Życie i światło. A życie jest światłością dla ludzi... Wracam jeszcze
myślą do słów Ewangelii, i do tego, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu w noc
betlejemską, w grocie. Bóg przyszedł na świat jako człowiek. Stał się jednym z nas
po to, by przez Jego śmierć i zmartwychwstanie wszyscy, którzy w Niego uwierzą,
mieli życie wieczne. Tak, tylko Jezus daje prawdziwe, niekończące się nigdy życie.
Media straszą. Przegrana, kompletna porażka, klęska Kościoła. I w takich barwach
malują dziś przyszłość chrześcijaństwa i Kościoła. Robią tak cieszący się wizją jego
upadku wrogowie, ale czasem i przerażeni postępującą laicyzacją ludzie szczerze
Jezusowi oddani. Nie wiemy co będzie i jak dalej będzie... Nie wiemy czy Kościół
masowy, ale dość letni, nie zastąpi mała, gorliwie wierząca trzódka. Pewne jednak
jest, że wierzący w Chrystusa zwyciężyli i zwyciężać będą, bo większy jest ten,
który jest w nich, od tego, który działa w świecie. Czy w to wierzę?
Samuelu z XXI wieku, dziś znów Bóg woła Ciebie, usłyszysz Jego wołanie i głos ?.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Czy Kościół jest w kryzysie ?
Cz. 1.

Kościół przeżywa dziś *kryzys* grzmią media...
Według nich coraz więcej Polaków i Polek traci
z Kościołem kontakt. Co jest tego przyczyną?
Jedni mówią: społeczne grzechy ludzi Kościoła...
Inni podsumowują: medialna nagonka.
Kto ma zatem rację ?
Myślę, że i to małe rozważanie wywoła wiele
pytań i wielorakich komentarzy. Ale nie o rację
tylko chodzi, ale bardziej co z tym my zrobimy.
Badania socjologiczne w Polsce już od dłuższego
czasu wskazują na stopniowy spadek religijności
oraz stopnia identyfikacji, czy też utożsamiania się
z Kościołem. Wydarzenia ostatnich miesięcy (epidemia) i tygodni - z października
i listopada - przyczynią się również do pogłębienia, a może i nawet radykalnego
przyspieszenia tego procesu. Pojawiają się zatem podstawowe pytania: dlaczego
tak się dzieje? Dlaczego coraz więcej Polaków i Polek odcina się od Kościoła,
i siebie stawia poza Kościołem? Dlaczego młodzi ludzie w nim nie pozostają?
Wśród wielorakich odpowiedzi dominują dwie. Według pierwszej wszystkiemu
winni są oczywiście duchowni. Ich grzechy bowiem mają wymiar społeczny.
A Kościół przesiąknięty złem i grzechami musi odpychać. A ta druga odpowiedź,
wskazuje, że choć przypadki zła w Kościele realnie się zdarzają, mamy jednak do
czynienia z wielką manipulacją. Wpływowe media często kreują niesprawiedliwy
wizerunek Kościoła, nagłaśniając tylko kościelne zło lub same podejrzenia jego
wystąpienia bez sprawdzenia, a nawet i dla samego zasiewu wielu plotek bez
odpowiedzialności za słowo. Dlatego ludzie dystansują się wobec Kościoła, nie
znają bowiem jego prawdziwego oblicza i dobra, które się w nim dzieje. I nie
należy lekceważyć żadnej z tych opinii. Należy jednak zawsze pamiętać i o tym, że
źródłem zła w świecie jest szatan, i potrójna pożądliwość, i że Jezus przyszedł po
to na ziemie, aby zniweczyć działanie złego ducha i pokonać zło i szatana przez
Miłość ukrzyżowaną. Zło istniało w Kościele i w czasach jego świetności. Kościół
znakomicie się też rozwijał i kwitł, gdy był oczerniany i prześladowany. I ani też
wewnętrzne zło, ani zewnętrzna nieżyczliwość nie muszą prowadzić do kryzysu.
A wyobraźmy sobie taki czas, że w Kościele nie ma żadnych skandali, a wszyscy
ludzie Kościoła zachowują się przykładnie. Czy automatycznie spowodowałoby
to radykalny wzrost religijności w Polsce? Raczej wątpię... Podobnie będzie, gdy nawiązując do drugiej opinii – wyobrazimy sobie nasz kraj, w którym Kościół ma
tylko dobrą prasę i nikt nie pisze o nim nic złego. Może wtedy nie byłoby
nastrojów antykościelnych, jednak raczej nie przerodziłyby się one natychmiast w
żywą wiarę. Gdyż życie wiarą to długi proces, to również zatroskanie o zbawienie
całego człowieka. A zbawienie jest darem krzyża, jest też umieraniem dla życia.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Podsumowanie roku 2020. Cz. 3.

Kolejne prace przy parafii i kościele wykonane w minionym 2020 roku to;
- początek remontu i konserwacji chóru, organów,
- wiata z daszkiem i remont schodów na plebani, z drugiej strony plebani,
- tablica pamiątkowa dla ks. Józefa Fejdasza w kościele,
- malowanie i konserwacja podłogi w prezbiterium kościoła,
- korekta tablicy informacyjnej w przedsionku kościoła,
- Książka o Wietrznie T. 1, i codzienne prace przy parafii ...
Te inicjatywy i prace wykonywane przy parafii pozwalają na odkrycie zatroskania
o przyszłość tej wspólnoty w Archidiecezji Przemyskiej, o przyszłość tej małej
ojczyzny, parafii i społeczności Wietrzna na drodze życia w Polsce ale i na drodze
do zbawienia, i do życia wiecznego.
Wydatki w roku minionym 2020 są następujące; energia elektryczna, ogrzewanie
kościoła, podatki, śmieci cmentarne, monitoring, materiały związane z transmisją
na FB oraz materiały duszpasterskie, olej, komunikanty, hostie, wino mszalne,
instalacja przeciwpożarowa, gazetki parafialne (toner, papier xero) kolorowe
gazetki, koszenie trawy na cmentarzu, ozdoby świąteczne, Internetowa strona
parafii, paschał, wynagrodzenie osób pracujących przy parafii, zakup benzyny do
koszenia trawy, środki gospodarcze i sanitarne, woda, na powodzian, na misje, na
seminarium, na Świątynie Bożej Opatrzności, (itp.) farba i środki konserwacyjne,
pergole i róże przy murze kościelnym, wiata na samochód, codzienne sprawy
związane z funkcjonowaniem parafii i kościoła, ubezpieczenie samego kościoła,
ulepszenie i poprawa jakości schodów na cmentarz i do gaiku, malowanie
i odświeżenie salki pod plebanią, itp. Sprawy materialne zatem przedstawiają się
następująco; (cdn. )

