Intencje mszalne w tygodniu 18.05 - 24.05.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Michał Biały - od Antoniny i Jana Jaracz

Wtorek

18.00

zm. +Stanisław Czuba

Środa

18.00

zm. +Maria i Stanisław Artabuz

Czwartek

18.00

zm. +Michał Biały - intencja od strażaków

Piątek

18.00

zm. +Jan Białogłowicz - 3 rocznica śmierci

Sobota

18.00

zm. +Michał Biały - intencja od Tomasza Biały z rodziną

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. +Jan, Maria, Wiktoria Jastrzębscy

Niedziela

15.30

zm. +Jadwiga Nawrocka

Ogłoszenia duszpasterskie - 17.05.2020 r.
1. Trwa w Kościele czas wielkanocny, dziś też 6 niedziela wielkanocna - w czasie
epidemii w Polsce i na świecie - od tej niedzieli - według rozporządzenia Rządu RP
może być więcej wiernych w kościele - 1 osoba na 10 m2. Nowy komunikat Kurii
Metropolitarnej również w tej sprawie zamieszczony został też na parafialnych
stronach internetowych. Przestrzegajmy tej liczby wiernych i módlmy się pełny
powrót wiernych do naszych świątyń.
2. W miesiącu maju Nabożeństwa Majowe codziennie po Mszy Świętej o godzinie
18.00. Nie zapomnijmy o modlitwie maryjnej również w naszych domach.
3. 18,19,20 maja, to 3 dni modlitw o urodzaje i o pokonanie klęski suszy. W tym
roku - ze względu na stan epidemii - nie będzie procesji do kapliczek i krzyży.
4. Za tydzień w niedzielę, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
5. 18 maja - poniedziałek - dzień urodzin naszego Papieża Polaka - 100 lecie.
Pamiętajmy o Janie Pawle II, o Wadowicach i jego rodzicach, rozpoczął się proces
beatyfikacyjny Karola i Emilii Wojtyłów. Przyjmijmy list Pasterzy Kościoła.
6. W piątek - 22.05 - początek Nowenny do Ducha Świętego przed Uroczystością
Zesłania Ducha Świętego. Zapraszam do modlitwy do Ducha Świętego.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i o fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl Zachęcam do odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 23.05. proszę rodziny; Dubis, Nawrocki.
Dziękuję rodzinom; Bujek, Kolanko, Czaja za ostatnie sprzątnie kościoła.
Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Do wieczności - do Domu Ojca - odszedł 9 maja br. śp. Michał Biały i został też
pochowany 12 maja. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...
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6 Niedziela Wielkanocna
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
„A z łagodnością i bojaźnią Bożą
zachowujcie czyste sumienie, ażeby
ci, którzy oczerniają wasze dobre
postępowanie w Chrystusie,
doznali zawstydzenia właśnie przez to,
co wam oszczerczo zarzucają.
Lepiej bowiem – jeżeli taka wola Boża –
cierpieć, czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc …”
z Pierwszego Listu św. Piotra Apostoła (1 P 3, 15-18)
Z nauczania Świętego Jana Pawła II; Człowiek jest kochany przez Boga! Oto proste,
a jakże przejmujące Orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi.
Każdy chrześcijanin może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię kocha, Chrystus
przyszedł dla ciebie, Chrystus dla ciebie jest Drogą i Prawdą, i Życiem
(Christifideles laici, 34).
Przenosić góry, uzdrawiać chorych, wskrzeszać umarłych… Któż by nie chciał
mieć tak wielkiej wiary. I jaki byłby z niej pożytek dla głoszenia Dobrej Nowiny.
Wyobrażam sobie tłumy, czekające w kolejce po chrzest, media wędrujące za
cudotwórcami, tytuły w gazetach, epokową przemianę na kontynentach…
A tak nie jest. (!) Ale cuda obiecane przez Jezusa tym, którzy uwierzą są możliwe.
Bóg nie rzuca swoich słów na wiatr. Tylko, że nie tylko od cudów zaczyna się
chrześcijaństwo; zaczyna się ono od pokornej modlitwy i wiary, oraz codziennej
miłości; zaczyna się ono od pokornej wiary w bóstwo, ukryte w okruszynie Chleba.
Tak, chrześcijaństwo zaczyna się od pokory, wiary w Boga posługującego się dla
zbawienia człowieka darem krzyża i łaski. Nie wolno o tym zapomnieć ...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kusiciel - szatan - nie znosi
modlitwy... Cz. 2.
Z niczym chyba nie mamy tylu trudności
co z modlitwą. Potrafimy nieraz sami
znaleźć wiele wyjaśnień i wymówek,
dlaczego się nie modlimy, lub by się
w ogóle modlić ...
Dlaczego tak się dzieje ?
Św. Paweł zachęca chrześcijan, i to już
w najstarszym liście Nowego Testamentu,
abyśmy modlili się nieustannie ( Por. 1 Tes
5, 17). Ale zaraz, zaraz... Jak to, zawsze?
Nie wszyscy przecież żyjemy w klasztorze.
Nie wszyscy jesteśmy zakonnikami, czy
mnichami, którzy o wyznaczonych porach
zbierają się na modlitwę. Rodzice mogą słusznie powiedzieć: my takiego luksusu
nie mamy. Wszak trzeba pracować, zarabiać, potem w domu dalej pracować,
wychowywać dzieci. Przecież ciągła modlitwa jest niemożliwa. Jest w tym sporo
racji, i rzeczywisty dylemat, ale nie do końca. Jak zatem powalczyć o modlitwę?
Istotny jest cel naszej modlitwy. Św. Łukasz określa go następująco: „aby nie
ustali”. W tekście oryginalnym - greckim - pojawia się słowo „egkakeo” – „nie
poddać się złu, nie stać się złym, nie zniechęcać się, nie zrażać się trudnościami”.
Nie chodzi tylko o to, byśmy nie porzucili modlitwy, ale by w ogóle w życiu nie
przestało nam się chcieć dobra. Chodzi o to byśmy się nie zniechęcali w czynieniu
dobra. Ewangelista wzmacnia tę zachętę greckim wyrażeniem „pros to dein”,
które wyraża konieczność. (!) By nie ulec złu w świecie, konieczne jest, aby się
modlić, tak jak konieczne jest jedzenie i picie, by przeżyć każdy dzień.
Modlitwa nie może zależeć tylko od naszej spontanicznej potrzeby, lecz jest
naszym obowiązkiem, powinnością. Właśnie z tych powodów, że modlitwa jest
dla nas dobroczynna i konieczna, podlegamy kuszeniu, by się nie modlić. Wiele
zależy od tego, jak rozumiemy też ciągłość modlitwy. To nie lenistwo, ale zdrowy
rozsądek podpowiada, że nie może chodzić o przesiadywanie na modlitwie 24
godziny na dobę. Zresztą, potwierdza to poniekąd przypowieść o wdowie, która
nie zamieszkała w domu sędziego, lecz przychodziła do niego co pewien czas.
Kluczowa w modlitwie jest wytrwałość, cierpliwość i jej powtarzalność. Tak jak
Ave Maria... w Różańcu. Katechizm Kościoła uczy, że nasza modlitwa zależy od
codziennego życia, ale też jakość codziennego życia zależy od modlitwy.
Nie da się odseparować tych dwóch rzeczywistości od siebie. One się przenikają.
Kto chce się rzeczywiście wiernie modlić, musi poczynić zmiany zarówno
w codzienności, jak i w sposobie, miejscu i czasie modlitwy.
(cdn.)

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

1.08.1987 - Po powrocie z Przemyśla, zauważyłem, że już parafianie zaczynają
dekorować domy i drogi, co ważniejsze czynią to nawet i tacy, których nigdy bym
o to nie posądzał. Przy kościele pracują już mężczyźni, ustawiają ołtarz polowy
i bramę, oraz dekorują drogę do kościoła. To jakiś mały cud, po tym wszystkim co
było wcześniej. Praca trwała aż do wieczora. A pracowali szczególnie; Wiesław
Matelowski, Władysław Matelowski, Jerzy Kozak, Adam Nowak, Zbigniew
Piotrowski, Zdzisław Piotrowski, Janusz Pietruszka, Andrzej Szwast. Mimo żniw
przyszli. Bogu dzięki. Od godziny 16.00 sakrament pokuty. Spowiadali kapłani
z dekanatu. O godzinie 18.00 Różaniec, potem Msza Święta i kazanie.
2.08.1987 - tak oto w dniu dzisiejszym uroczysta Mszą Świętą odprawianą przez
ks. Biskupa Ignacego Tokarczuka dziękujemy Bogu Wszechmogącemu za 800-lat
Wietrzna, 500 - lat Obrazu Matki Bożej Królowej Anielskiej, 80 - lat odzyskania
Parafii , 235 - lat obecnego Kościoła. Msza Święta o godzinie 11.00. Ks. Biskup
wpisał się też do Kroniki Parafii. Pogoda w czasie uroczystości wygodna, nie było
upału i opadu deszczu. Było 18 kapłanów z ks. Biskupem, i zaproszenie goście
i konserwatorzy kościoła. Pani Maria Marosz i p. Adolfina Smolak miały pełne ręce
roboty. Wiele trudu i wysiłku kosztowa ta uroczystość, ale warto było, przyszło
sporo ludzi, jak nigdy dotychczas w Wietrznie. Stał się mały, wielki cud.
16.08.1987 - w sierpniu codziennie odmawiany jest Różaniec przed Mszą Świętą,
a o godzinie 21.00 - Apel Jasnogórski o trzeźwość narodu i Ojczyzny. Przychodzi
jednak mało jeszcze osób, są żniwa, pewnie zmęczeni. Pojawiła się również
koncepcja remontu plebani, pokoi na poddaszu, i wybudowania salki i garażu, ale
mimo projektu architekta p. Pomprowicza z Krosna szybko koncepcja upadła
z powodu niechęci parafian. I również Rada Duszpasterska była niechętna tych
zadaniom i koncepcji . (cdn.)

