Intencje mszalne w tygodniu 19.10 - 25.10.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Irena Gibadło - od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

+ zmarli z rodzin Jastrzębskich, Solińskich, Orłowskich

Środa

17.00

+Zofia i Michał Biały

Czwartek

17.00

+Janina i Jan Pikul

Piątek

17.00

+Józefa i Tadeusz Kluz

Sobota

17.00

+Józefa, Teodor i Zdzisław Rak

Niedziela

8.00

+Leonia i Franciszek Czelny

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+ Helena i Józef Kobza

Ogłoszenia duszpasterskie - 18.10.2020 r.
1. Dziś 29 Niedziela Zwykła - w czasie epidemii - jak wiemy z mediów - sytuacja z
epidemią w Polsce jest trudniejsza. Ukazał się też - dla nas - nowy obowiązujący
komunikat J. E. Ks. Arcybiskupa Adama Szala, który daje nam nowe wytyczne na
ten czas epidemii - aż do odwołania. Limit wiernych w kościele, to kolejna próba
dla nas wszystkich - 1 osoba na 4 m2.
2. Dziś również Niedziela Misyjna, rozpoczynamy Tydzień Misyjny w Kościele.
3. 434 ,00 to ofiary na Fundacje Nowego Tysiąclecia w dniu Papieskim. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom.
4.Codziennie w październiku Modlitwa Różańcowa, módlmy się na Różańcu po
naszych domach, w gronie rodzin o ustanie epidemii i o potrzebne łaski.
5. Dziękuje ofiarodawcom - z 3 niedzieli miesiąca - za ofiary na Kościół.
6. Wspominany w tym tygodniu w Liturgii Kościoła; św. Jana Kantego - 20.10.,
św. Papieża Polaka - 22.10., bł. Jana Balickiego - 24.10.
7. Nie zapomnijmy 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 - 24.10. proszę rodziny; Świstak, Szczurek,
Wiatr, Smaga, Grad. Dziękuję rodzinom; Szczepanik - Przybyła, Król, Kozubal,
Sapok za ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. 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. Andrzeju Szajnarze kolejnym proboszczu z Wietrzna.
10. Przypominam o możliwości zapisania się na książkę o Wietrznie.
11. Ogłoszenia społeczne. W sprawie Patrona Szkoły Podstawowej w Wietrznie propozycje złóżmy na kartkach i połóżmy na tacę... to z inicjatywy p. Dyrektor
społeczne konsultacje w tej sprawie i o budowie nowego placu zabaw dla dzieci pod społeczne rozeznanie. Odpowiedzmy na ten apel Dyrekcji Szkoły.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 42 / 18. 10. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

29 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak
by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów
razem ze zwolennikami Heroda, aby mu
powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że
jesteś prawdomówny i drogi Bożej
w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie
zależy, bo nie oglądasz się na osobę
ludzką. Powiedz nam więc, jak ci się
zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie ?”...
z Ewangelii według Świętego Mateusza (Mt 22, 15-21)

W chrześcijańskim życiu wiary nie chodzi tylko o zachowanie i wypełnianie praktyk
pobożnościowych, tak na pokaz, dla swojej chwały, aby mnie inni dostrzegli, ale
chodzi o żywą relację w Kościele z Jezusem Chrystusem, Panem i Zbawicielem.
Bez osobistej relacji z Jezusem, wszelkie zewnętrzne formy pobożności stają się
mało znaczącym rytuałem, który nic nie wnosi w życie, nie daje wiary i odwagi, nie
powoduje wewnętrznej przemiany serca. Tak, codzienna, modlitewna relacja ze
Zbawicielem, ma owocować tym, że będziemy dla innych źródłem światła w tym
świecie, i świadectwem, że droga świętości stanowi zaproszenie, by rozwijać
w swoim życiu miłość przez otwarcie się na dar z siebie i tworzenie więzi - relacji.
Tak, warto – wymawiając wolno słowa „Modlitwy Pańskiej”, czy „Pozdrowienia
Anielskiego”... - zatrzymać się nad każdym ze słów, by refleksyjnie zatopić się
w Bogu. Taka spokojna modlitwa może ożywić na nowo nasz zapał w kontakcie
z Bogiem w Kościele i pomóc w patrzeniu na świat wzrokiem przenikniętym Bożą
Miłością. Nie zapomnijmy o tym w zmaganiu o ten przedziwny świat.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Szatan boi się modlitwy
Różańcowej. Cz. 2.

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej
(7 października) nabiera dziś nowego
znaczenia. Jego początki wiążą się
bowiem z obroną chrześcijaństwa przed
islamem. Czy dzisiaj także Różaniec
uratuje Europę? To pytanie warto
postawić sobie w obliczu ekspansji
islamu, liberalizmu i jeszcze innego zła w
tym świecie. Tak, Różaniec ma moc
większą od bomby atomowej. Jest najpotężniejszą bronią znaną ludziom, także
w XXI wieku. I to nie jest slogan – mówią ci, którzy doświadczyli siły modlitwy
różańcowej - dzięki niej żyjemy - zapewniają. Chwycili za Różaniec, a Bóg uczynił
cud we właściwym czasie. Zaufali, są pewni, że On wie, co robi ...
Wielkiej siły Modlitwy Różańcowej, która ratuje od samobójstwa i kompletnie
zmienia życie, doświadczył Marcin. Przez 15 lat pił i zrobił w życiu wiele złych
rzeczy. W 1. rocznicę śmierci swojej babci, postanowił pójść trzeźwy na jej grób.
Pamiętał, że babcia przez całe swoje życie odmawiała Różaniec, głównie w jego
intencji, więc zabrał ze sobą ten sznurek paciorków. Tak wspomina:
„W drodze na cmentarz próbowałem odmawiać Różaniec, choć właściwie to nie
wiedziałem jak, bo zapomniałem po Pierwszej Komunii Świętej – Miałem omamy,
jakbym widział diabła, który namawiał mnie, żebym się powiesił. W tym amoku
zwątpiłem we wszystko i poszedłem na pole. Wiedziałem, że tam jest takie miejsce,
gdzie są schowane sznury. Szukałem gorączkowo powroza, ale nie mogłem go
znaleźć. To mi uświadomiło, że ta modlitwa ma wielką moc. Jestem pewny, że dzięki
Różańcowi nie odebrałem sobie wtedy życia. Oszołomiony wróciłem na cmentarz
i modliłem się, jak umiałem przy grobie babci. Wtedy postanowiłem świadomie
i dobrowolnie iść na terapię odwykową i na rekolekcje. Najpierw przez 3 miesiące
byłem na oddziale odwykowym. Potem rekolekcje, po 15 latach, przystąpiłem do
spowiedzi generalnej. Spowiednik powiedział mi, jak odmawiać Różaniec.
Po powrocie do normalnego życia było mi ciężko, ale najważniejsze było to, aby „nie
popłynąć”. Moją siłą i pomocą stał się Różaniec. Tak pozostało do dziś. Otrzymałem
tyle łask – nie piję już 10 lat, a od 2 lat odmawiam Nowennę Pompejańską, jedną za
drugą, zwłaszcza za kapłanów. Wierzę, że we współczesnym świecie
najskuteczniejszą bronią jest Różaniec. - „Czepił się chłop Różańca jak tonący liny.
Ale czegóż dzisiaj uchwycić się można, kiedy wszystko tak szybko się zmienia,
przemija?
Czegóż uchwycić się dziś można w tym świecie, gdzie tempo
przemian i zmian oszałamia, onieśmiela, ogłupia? Różańca babci, matki, swojego
Różańca. Tego samego Różańca, co wczoraj, dziś i jutro. Najprostszego, jak
prosta jest miłość. Uchwycić jego rytm, wejść w ten rytm, żyć tym rytmem – to
uratować i ocalić siebie” – mawiał śp. o. Jan Góra OP.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

1.01.1993 - z nową nadzieją wkraczamy w Nowy Rok 1993, pod opieką Matki Bożej,
to kolejny rok Nowenny przed Jubileuszem roku 200o, ten rok 2000 będzie
rokiem szczególnym - 2 tysiące lat od narodzenia Pana Jezusa. Dni mijają w
zwyklej,
codziennej, szarej pracy, w tym roku długi karnawał, ale słyszę
też narzekania
parafian na sytuacje w kraju. Niektórzy nawet przeklinają,
ale to nie jest godne ludzi wierzących.
27.02.1993 - dziś rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Głosi je ks. Antoni
Kołodziej, dziekan z Domaradza, i jak zawsze ludzie odkładają spowiedź na Wielki
Tydzień wciąż nie rozumieją praktykowania tego sakramentu. A przecież życie
chrześcijańskie to również praktykowanie spowiedzi, to korzystanie z tego
sakramentu. Jak ich przekonać do tej tajemnicy życia w łasce Bożej ?
11.04. 1993 - Wielkanoc w kwietniu, a ks. proboszcz jak zwykle na rekolekcjach
i misjach, dobrze, że zastępuje ks. Dyrektor z Korczyny.
30.05.1993- dziś w parafii Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, jakże daleko do
troski o Eucharystie, o Jezusa, mimo kryzysowych dni, krzyk prezentowy trwa
bardzo mocno pośród gości tej uroczystości.
10.06.1993 - pogoda na Boże Ciało dopisała, procesja odbywała się starą drogą
i jest to przypomnienie jak ważna jest tajemnica Eucharystii.
25.06.1993 - dziś uroczysta Msza Święta na zakończenie Roku szkolonego, przybili
nauczyciele, trochę rodziców, ale mało, mogłoby być ich więcej, by podziękować
Bogu za rok szkolny i katechetyczny. Zanika w polskiej rzeczywistości postawa
wdzięczności i dziękczynienia na rzecz - „bo nam się należy”… ta bezstresowość
i roszczenia przerażają, jakie będą następne pokolenia?.
(cdn.)

