Intencje mszalne w tygodniu 20.04 - 26.04.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

w intencji Joanny o potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo

Wtorek

18.00

zm. +ks. Józef Fejdasz

Środa

18.00

zm. +Zbigniew Liwosz - intencja od żony

Czwartek

18.00

o łaskę zdrowia dla pewnej osoby

Piątek

18.00

zm. +Zbigniew Cichy - 5 rocznica śmierci

Sobota

18.00

zm. +Katarzyna i Justyn Artabuz

Niedziela

8.00

zm. +Marek Karpaciński

Niedziela

10.30

zm. +Maria i Władysław Zborowscy

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 19.04.2020 r.
1. Dziś Niedziela Bożego Miłosierdzia -Święto ustanowione przez naszego papieża
Św. Jana Pawła II-świętujemy Uroczystość w czasie epidemii w Polsce i w świecie.
Powracajmy sercem do Liturgii Mszy Świętej, powracajmy z wielką tęsknotą.
2. Dziś o godzinie 15.00 - Godzina Miłosierdzia - zapraszam do wspólnej modlitwy
w tym szczególnym czasie w kościele, przez Internet, oraz zapraszam również do
duchowej łączności z całą wspólnotą Kościoła. Mamy wiele wielorakich intencji.
3. Dziś rozpoczynamy również w Kościele Tydzień Miłosierdzia chrześcijańskiego.
Bardzo dziękuje tym, którzy pamiętali w tym innym czasie o skarbonkach Caritas.
4. W czwartek -23.04. -Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Patrona
Polski. Módlmy się za naszą Ojczyznę by była wierna wartościom chrześcijańskim.
5. Msze Święte - w tym tygodniu - o godzinie 18.00.
6. Pierwsza Komunia Święta i sakrament Bierzmowania - na razie na ten czas - są
przełożone z powodu epidemii. Decyzja w tejże sprawie - dla parafian - będzie
podana - zgodnie z poleceniem ks. Arcybiskupa Adama Szala.
7. Módlmy się o deszcz, by nas ominęła klęska suszy i módlmy się równocześnie
o ustanie epidemii w świecie i w Polsce.
8. 347,90 to opłata za gaz - za ogrzewanie kościoła - za miesiąc marzec.
9. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania, zapoznania się z jej treścią i przesłaniem i również
zachęcam do odwiedzenia strony na Facebook; Parafia Wietrzno.
10. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 25.04. proszę rodziny; Przystasz, Krężałek
i Ukleja. Dziękuję rodzinom; Kucharski i Długosz za ostatnie sobotnie sprzątnie
kościoła. Bóg zapłać.
11. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
12. Dziękuje ofiarodawcom, tym którzy pamiętają - w tym trudnym czasie o parafii
i o kościele - o 3 niedzieli miesiąca. Bóg zapłać.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 16 / 19.04.2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela Bożego
Miłosierdzia
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa
„Radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę
smutku z powodu różnorodnych doświadczeń.
Przez to wartość waszej wiary okaże się o wiele
cenniejsza od zniszczalnego złota, które przecież
próbuje się w ogniu, na sławę, chwałę i cześć
przy objawieniu Jezusa Chrystusa.
Wy, choć nie widzieliście, miłujecie Go; wy
w Niego teraz, choć nie widzicie, przecież
wierzycie, a ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały wtedy,
gdy osiągniecie cel waszej wiary – zbawienie dusz”.
Z Pierwszego Listu Świętego Piotra Apostoła (1 P 1, 3-9)
Z myśli św. Jana Pawła II; „Wszyscy potrzebujemy tego milczenia przenikniętego
obecnością adorowanego Boga; potrzebuje go modlitwa, aby nigdy nie zapominała,
że oglądanie Boga oznacza zejście z góry z obliczem tak promieniującym, iż trzeba je
przykryć zasłoną (por. Wj 34,33), i aby nasze zgromadzenia umiały uczynić miejsce
dla obecności Boga, unikając wychwalania samych siebie (Orientale lumen, nr 16).
Tak, to z tej Miłości przebitej rodzi się Kościół, który jest szafarzem chrztu (woda)
i Eucharystii (krew). W ciszy Niedzieli Bożego Miłosierdzia zapytam własnego
sumienia - serca, zapytam siebie o miłość do Jezusa Chrystusa, o moje przylgnięcie
do Jego Miłującego Serca. Jakie są moje ofiary dla Niego, czy składam cierpienia
swoje i bliźnich Jezusowi ? Czy podejmuję codzienny wysiłek, by moja miłość
mogła owocować w postaci konkretnych czynów? Dziś nie wystarczy mówić
o miłości i miłosierdziu, ale należy pokazać ją swoim życiem i świadectwem życia.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
W Roku Eucharystii;
8 eucharystycznych
cudów - w Polsce.
Cz. 2.

To niewiarygodne, że w małym kawałku
chleba jest obecny nasz wszechmogący
Bóg, który daje poznać się także poprzez
wiele cudów eucharystycznych.
Chce przybliżyć historię 8 cudów, które
dokonały się w naszej Ojczyźnie - Polsce
na przestrzeni minionych wieków.
...
4. W 1399 r. dokonał się cud eucharystyczny w Poznaniu. Według zachowanej
tam legendy miejscowi Żydzi zaproponowali pewnej kobiecie pieniądze w zamian
za wyniesienie z kościoła Najświętszego Sakramentu. Kobieta przyniosła im trzy
Hostie. Żydzi postanowili je zbezcześcić, jednak z Najświętszego Sakramentu
wytrysnęła krew. Znajdująca się wówczas w piwnicy niewidoma Żydówka miała
modlić się do Boga, by Pan Bóg przywrócił jej wzrok. Prośba kobiety została
wysłuchana, zdarzył się dla niej cud. Wtedy przerażeni mężczyźni postanowili
zniszczyć te hostie i wrzucili je do studni, jednak one unosiły się w powietrzu.
Porzucili je więc za miastem na bagnach. Poinformowano o tym miejscowego
biskupa, który przeniósł hostie do kościoła. Znajdują się obecnie w kościele
pw. Bożego Ciała, który powstał w tym miejscu.
5. W 1400 r. kościół w Bisztynku odwiedził bp Henryk Sorbom. Miał konsekrować
nowy kościół. W czasie Mszy św. jeden z kapłanów zastanawiał się nad tym, czy
hostia naprawdę staje się rzeczywiście Ciałem Chrystusa. Miał chwilę zwątpienia,
jednak w tej jego chwili zwątpienia z hostii zaczęła płynąć krew i poplamiła
korporał. Materiał został wysłany do badania do Rzymu i niestety już nie wrócił.
Mimo wszystko ludzie wciąż mieli w pamięci ten cud, którego pamiątką jest
drewniana część ołtarza z krzyżem, jedyna pozostała część spalonego kościoła,
w którym dokonał się ten eucharystyczny cud.
6. Do cudu w Dubnie doszło w 1867 r., krótko po powstaniu styczniowym.
Kościół katolicki przechodził wtedy trudny okres, bowiem carska władza na wiele
sposobów prześladowała wiernych. W małej wiosce Dubna zorganizowano
wtedy 40-godzinne nabożeństwo. Podczas adoracji z Najświętszego Sakramentu
zaczęło bić światło, które nie oślepiało ludzi. Cud trwał do końca nabożeństwa.
Wydarzenia te umocniły ludzi w trudnych chwilach. Mimo zakazu przekazywania
dalej informacji o cudzie dowiedziała się o nim cała Polska pod zaborami, Polaka
skazana przez trzech zaborów na wymarcie, Polska, która miała nie istnieć.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
29.09.1986 - aby nie tylko na sumie parafianie przezywali Odpust z kazaniami na
cały dzień został zaproszony ks. Michał. Wygłosił kazania na Mszach Świętych
o 8.00 i o 17.00, odprawił też sumę odpustowa o godzinie 11.00. W kuchni
ks. Proboszczowi pomaga p. Maria Marosz, Michalina Rak, i Adolfina Smolak,
P. Adolfina to Anioł pomocy, ciężko byłoby bez niej w kuchni. (…).
Podsumowanie Roku 1986 - Patrząc wstecz, warto ocenić ten rok, na wiosnę
wykonano bardzo trudne prace wokół starego cmentarza grzebalnego,
zasadzono taki prosty żywopłot aby chronił przed wiatrem. To rok ważny
przygotowujący do II Krajowego Kongresu Eucharystycznego, i do pielgrzymki
Papieża Polaka do naszej Ojczyzny.
1.01.1987 - Nowy rok i wiele ważnych wydarzeń, mam nadzieje ze dokończymy
remont kościoła, wchodzimy w ten rok z większym skupieniem, i pokorna prośbą
o opiekę Bożą i wstawiennictwo Matki Bożej Anielskiej. Co miesiąc są adoracje
i kazania przygotowujące nas do Kongresu Eucharystycznego. Zaprosiłem
Księdza Biskupa na maryjny odpust do Wietrzna, by w tym dniu poświecił
odnowioną polichromię w kościele.
6.01.1987 - zima w tym roku szczególnie sroga, wielkie mrozy i zamiecie śnieżne.
Zgłosiło się kilku mężczyzn i odkopali dojścia do kościoła, do plebani i ścieli
również dwa dęby na cmentarzu na ławki do drugiej polowy kościoła. W tym
roku będzie późno Wielkanoc - 19 kwietnia, długi zatem karnawał rekolekcje
będzie nam głosił ks. Bronisław Szewc, proboszcz z Tyrawy Wołoskiej.
(cdn.).

