Intencje mszalne w tygodniu 18.11 - 24.11.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej - Eucharystii

Poniedziałek

17.00

zm. +Maria Zborowska - intencja od córki Ewy z mężem

Wtorek

17.00

zm. +Irena Szopa - intencja od córki z rodziną

Środa

17.00

zm. +Maria Zborowska - intencja od wnuczki Małgorzaty

Czwartek

17.00

zm. +Grażyna Nowak - intencja od brata Zdzisława z rodziną

Piątek

17.00

zm. +Maria Zborowska - intencja od wnuka Maćka

Sobota

7.30

zm. +Grażyna Nowak - intencja od Piotra Drozd z rodziną

Niedziela

8.00

zm. +Maria Zborowska - intencja od Ferdynanda i Michaliny

Niedziela

10.30

zm. +Jan i Zofia Kucharscy

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 17.11.2019 r.
1. 33 Niedziela zwykła.
2. Za tydzień - 24.11. - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to
równocześnie ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. W tym dniu też swoje
święto ma Akcja Katolicka i Liturgiczna służba Ołtarza.
3. Dziś trzecia niedziela miesiąca listopada. Dziękuje wszystkim ofiarodawcom,
którzy wspierają parafie i kościół w Wietrznie. Ofiarodawców zapisuje w Księdze
Ofiar Parafii Wietrzno.
4. Trwa modlitwa wypominkowa za zmarłych, codziennie - według klucza dnia
tygodnia - z wyjątkiem niedziel. W najbliższą sobotę - 23.11 - Msza Święta rano
o godzinie 7.30.
5. W tygodniu wspominamy w Liturgii Kościoła; bł. Karolinę Kózkówna, bł. Rafała
Kalinowskiego i św. Cecylie patronkę muzyki i śpiewu kościelnego.
6. Zapraszam jeszcze raz małżonków na spotkanie z Oazą Domowego Kościoła
w Adwencie 8.12. Zaplanujmy sobie tak swój czas, by odszukać chwile na małe
spotkanie z Domowym Kościołem w Adwencie.
7. Chętnych do trwania we wspólnocie i modlitwie śpiewem zapraszam na piątek
do salki parafialnej. To zaproszenie jest skierowane nie tylko do ludzi młodych,
ale i do starszych.
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 - 23.11. proszę rodziny; Godek,
Klaczak - Godek. Dziękuję rodzinom; Dębiec, Godek za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

33 Niedziela zwykła

Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
,, I z powodu mojego Imienia będziecie
w nienawiści u wszystkich.
Ale włos z głowy wam nie spadnie.
Przez swoją wytrwałość ocalicie
wasze życie”...
z Ewangelii według św. Łukasza
(Łk 21, 5-19)
Jezus mówi do nas w Ewangelii, i warto rozważyć Jego słowa; „Powiadam wam,
radość nastaje wśród aniołów Bożych z powodu jednego grzesznika, który się
nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia” ( Por. Łk 15).
Przechodząc pośród grobów na cmentarzu, modląc się za zmarłych zastanawiam
się gdzie w chwili obecnej są i co przeżywają. Czy stanęli już przed Bogiem, czy
dotknęli Jego miłości. Może już są z Nim zjednoczeni, a może jeszcze na tę chwilę
czekają w czyśćcu. Poznali już prawdę o Nim, ale również i o sobie samych,
i o swoim życiu , o tym kim są.
A gdyby Bóg dziś mnie wezwał do siebie? Czy umiałbym zaakceptować prawdę
o sobie samym? Przed Bogiem pierzchną wszelkie zabezpieczenia, iluzje, fałsz itp.
a ja zobaczę, jaki naprawdę jestem i co w moim życiu jest najważniejsze, na
którym miejscu stawiam Pana Boga. A tak właściwie to codziennie staję przed
Nim, na modlitwie i musze samodzielnie odpowiadać na te pytania. Póki żyję tu na
tej ziemi, Pan Bóg daje zawsze szansę uzdrowienia, oczyszczenia, nawrócenia.
Jezus szuka mnie każdego dnia, a ja chcę wziąść Jego Serce w moje serce, i chcę
powiedzieć Jemu; przebacz mi Jezu, i naucz mnie jak i ja mam przebaczać ...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Jan Paweł II - czyli jak dotyka
Boża łaska. Cz. 4.

Arcybiskup krakowski.
Nominacja na biskupa została podpisana przez papieża
Pawła VI 30.12. 1963 roku. Niezwykłe były również kulisy
jej zatwierdzania przez władze PRL-u, co było wówczas
wymogiem. Przecież bezpieka nieustannie śledziła
„karierę” zdolnego i aktywnego duszpasterza. Nie mogli
być aż tak głupi, by nie dostrzegać, jak groźnym przeciwnikiem totalitaryzmu był
Karol Wojtyła. Ich czujność została w tajemniczy Boży sposób uśpiona. Ingres
do katedry na Wawelu odbył się 8.03. 1964 roku. Abp Karol Wojtyła miał 44 lata.
W pierwszej homilii powiedział, że chce być przede wszystkim pasterzem.
W swoich rozważaniach poświęconych posłudze biskupa cytował słowa prymasa
Wyszyńskiego: „największym brakiem apostoła jest lęk”. Kard. Wojtyła zawsze
współpracował z Prymasem Tysiąclecia. Tuż po wyborze w 1978 roku powiedział,
że nie byłoby papieża Polaka, gdyby nie wiara i heroiczne świadectwo Prymasa.
Pontyfikat Jana Pawła I trwał zaledwie 33 dni. Rankiem 29.09. 1978 r. kard.
Wojtyła popijał herbatę, gdy do pokoju wbiegł kierowca Józef Mucha, z trudem
powiedział, że Jan Paweł I nie żyje. „Arcybiskup zdrętwiał, ale tylko na chwilę” –
wspomina kard. Stanisław Dziwisz. „Przerwał śniadanie i poszedł do swego pokoju.
W tak smutnym momencie pragnął pozostać sam. Nie komentował, słyszeliśmy
jedynie, jak szeptał: »To niesłychane, niesłychane«. Później z daleka zobaczyliśmy,
jak wchodził do kaplicy, gdzie długi czas się modlił”. Czy już coś przeczuwał? Kiedy
półtora miesiąca później kard. Jean Villot zapytał Wojtyłę: „Czy przyjmujesz?”,
usłyszał: „W posłuszeństwie wiary wobec Chrystusa, mojego Pana, zawierzając
Matce Jego i Matce Kościoła, świadom wielkich trudności – przyjmuję”. Wszystkie
historyczne okoliczności są tylko zewnętrzną stroną czegoś głębszego-ukrytego
działania Boga. André Frossard, francuski dziennikarz, widząc nowego papieża
na balkonie i wyczuwając w nim moc świadka, wysłał telegram do swojej gazety:
„To nie jest papież z Polski – to jest papież z Galilei”. 10. 13 maja 1981 - zamach.
Ali Agca nie potrafił zrozumieć. Podczas spotkania z papieżem w więzieniu wciąż
powtarzał: „Dlaczego Ty żyjesz?”. Ocalenie można uznać za najbardziej czytelny
znak Bożej opieki. A On sam nie miał żadnej wątpliwości, ochroniła go Ta, której
zawierzył swoje życie słowami: „Totus Tuus”. Data 13.05. wskazywała na Fatimę.
„Czyjaś ręka strzelała, ale inna ręka prowadziła kulę” - powiedział Jan Paweł II.
Ta inna ręka prowadziła go do końca. „Wprowadź Kościół w trzecie tysiąclecie” –
takie zadanie „zlecił” mu kard. Wyszyński. Czy w 1978 roku ktokolwiek patrzył
w przyszłość z taką perspektywą, zważywszy na to, że poprzedni pontyfikat
trwał zaledwie 33 dni? A jednak Jan Paweł II wypełnił polecenie Prymasa. Stał się
Papieżem przełomu. I nie chodzi tylko o granice tysiącleci, ale o przełom
w historii Kościoła. Tchnął w chrześcijan na całym świecie nowy ewangeliczny
zapał, pokazał, że Bóg zmienia oblicze ziemi, posługując się świętymi.
Janie Pawle II, módl się za nami ...

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.

Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza. Wybrane fragmenty

Zapis z dnia 30. 11.1975 r. - W połowie czerwca b. r . opuścił parafię ks. Gabriel
Marszałek. Dwa tygodnie parafia była bez duszpasterza. Obsługiwali parafie
księża z Kobylan, w jedną niedziele rodak ks. Zygmunt Longawa. W dniu 3 lipca
1975 roku objął parafię jako wikariusz - ekonom ks. Józef Fejdasz. Przyszedł do
Wietrzna z Przędzela koło Niska. Po 20 sierpnia rozpoczął się rok katechetyczny.
Dzieci mało; klasa 0 –11, klasa I - 15, klasa II - 12, klasa III - 12, klasa IV- 12, klasa V - 11,
klasa VI - 14 , klasa VII - 6, klasa VIII - 13.
Zapis z dnia 23.11.1975 - Ukończono kurs przedmałżeński. Uczestniczyło w nim 26
osób. Po ukończeniu kursu wspólny wieczorek przy kawie i piosence religijnej.
31.11.1975 - Po Mszy Świętej odbyła się wywiadówka z katechizacji. Po wygłoszonej
konferencji o wychowaniu katolickim indywidualne rozmowy o nauce i również
o zachowaniu, o 31 dzieci nikt nie pytał. Potem spotkanie z rodzicami ministrantów
i kandydatów. Trudna sytuacja, mało chłopców. Na spotkaniu wyświetlano też
przezrocza o św. Dominiku, potem pogadanka z ministrantami w obecności ich
rodziców. Matki wyraziły zgodę na uszycie pelerynek dla ministrantów w okresie
zimowym by chłopcy ładnie prezentowali się przy Ołtarzu.
7.12.1975 - dziś po rannej Mszy Świętej odbyło się przyjęcie do ministrantów.
Zostali przyjęci; Bek Tadeusz, Kocur Marek, Kolanko Wojciech, Sajdak Mieczysław,
Tomasz Sep, Edward Szwast. Mszy Świętej przewodniczył ks. Józef Wilk były
ksiądz proboszcz z Wietrzna.
18.12.1975 - spadł obfity śnieg, nie kursują autobusy. Do Bobrki podwiózł mnie
P. Tadeusz Guzik. Wróciłem wieczorem przy skrzypiącym mrozie w dobrym
samopoczuciu. 19.12 - spowiedź u nas w Wietrznie. Wyspowiadało się około 300

