Intencje mszalne w tygodniu 20.01 - 26.01.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Urszula i Jania, Maria i Tadeusz Guzik

Wtorek

17.00

zm. +Zdzisław Liwosz - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

zm. +Franciszek Czaja - intencja od wnuka Bartka

Czwartek

17.00

w intencji Michała - 18 lat życia - o opiekę Matki Bożej

Piątek

17.00

zm. +Franciszek Czaja - intencja od wnuczki Alicji

Sobota

17.00

zm. +Zdzisław Liwosz - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

o zdrowie i potrzebne łaski dla S. Ewy

Niedziela

10.30

zm. +Zdzisław Liwosz - intencja od wnuka Mariana

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 19.01.2020 r.
1. 2 Niedziela zwykła. Rozpoczynamy w Liturgii czas Kościoła, czas roku Tajemnicy
Wiary, czas odkrywania Eucharystii. Dziś również liturgiczne wspomnienie bpa
Józefa Sebastiana Pelczara. Polecamy parafię Wietrzno Jego wstawiennictwu.
2. Trwa w Kościele tydzień modlitw o jedność podzielonych chrześcijan. Niech też
i nasza modlitwa będzie dobrym modlitewnym wołaniem o jedność w Ojczyźnie,
w parafii i w nas samych.
3. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego. To niedziela poświęcona krzewieniu roli
Pisma Świętego w naszym życiu przez czytanie i medytowanie Słowa i przez
zastosowanie go w codzienności przez życzliwą miłość.
4. Trwa drugi tydzień ferii zimowych - nie zapomnijmy o modlitwie - Mszy Świętej
pośród wypoczynku.
5. Za tydzień również modlitwa adoracyjna - w niedziele - po rannej Mszy Świętej
do sumy, to ostatnia niedziela miesiąca stycznia.
6. Zapraszam chętnych parafian młodych i starszych na spotkanie we wspólnocie,
ze śpiewem i modlitwą w piątek po Mszy Świętej do salki parafialnej.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 25.01. proszę rodziny; Zborowski - Zgrych,
Dziadosz. Dziękuję rodzinom; Wdowiarz, Kucharski za ostatnie sprzątnie kościoła
i za kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” w nowej szacie graficznej - jak zawsze - do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.
10. Dziękuje za przyjęcie mnie do Waszych Domów w czasie minionej już wizyty
duszpasterskiej, podsumowanie - za tydzień - w czasie ogłoszeń.
11. Ogrzewanie Kościoła - za grudzień - to kwota 299, 97 złp.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 3 / 19. 01. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

2 Niedziela Zwykła
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa
„Jan zobaczył podchodzącego ku niemu
Jezusa i rzekł: Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata”... z Ewangelii
według św. Jana (J 1, 29-34)
Życie nasze zaczyna się od … dotyku.
Dobry gest, dotyk, przytulenie, to oznaki
ludzkiej życzliwości. Tak, dotyk refleksyjnie
towarzyszy nam rzeczywiście w naturalnym
rozwoju, od chwili poczęcia, aż do śmierci.
Dotyk jest tym pierwszym i szczególnym
doznaniem, które głęboko zapamiętujemy.
Dotyk jest nam bardzo potrzebny, gdyż bez
niego gubimy życzliwość.
Jezus - jakże często - w Ewangelii wyciąga
swoje dłonie i dotyka nimi słuchaczy;
dotyka trędowatego, wzmacniając gest słowem: „Chcę, bądź oczyszczony”...
dotyka nierządnicy, choć prawo tego zabraniało...
dotyka i błogosławi dzieci ...
Dziś w naszych współczesnych czasach każdy z nas nosi w sobie inny rodzaj trądu,
rany, boleści. Jezus chce nas dotknąć. I tylko On jest w stanie cudem dotknąć
naszej choroby. Tylko Jezus może wyciągnąć nas z każdego getta, w którym
zamknął nas nasz trąd, z każdego wykluczenia, z każdej ciemności. Jego dotyk
przynosi nowe życie. On, Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Zapragnijmy
takiego błogosławionego dotyku Jezusa, naszego Zbawiciela. Zapragnijmy by
On nas dotknął w Kościele, naszym Domu.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Wartości owocem modlitwy.
Cz. 2.

Nie trzeba wielkich traktatów teologicznych, aby
stwierdzić, czy rzeczywiście potwierdzić,
że naturalnym środowiskiem głębokiej modlitwy
serca ludzkiego jest ... cisza, jest …adoracja.
Wiara bez uczynków jest martwa - to słowa św.
Jakuba Apostoła. A zatem rozważajmy dalej ...
Wiele dobra wydarzyło się dzięki różnym akcjom
na Internetowych portalach; zbiórki pieniędzy, reklamowanie (itp.)... Ale z drugiej
strony, Internet zawęża nam nieco spojrzenie na „małe dobro”, zakryte przed
światem, pokorne i ciche akcje w zwyczajnej codzienności. Odpowiedzmy sobie
na pytanie: Gdzie się dziś częściej wzruszamy? W rzeczywistości czy może przed
ekranem? Może się tak zdarzyć, że będziemy udostępniać setki pozytywnych
memów i linków, ale wpatrzeni w telefon, ominiemy biednego na ulicy. Może się
zdarzyć, że siedząc pod szkolną ścianą z nosem w komórce, nie zauważymy, że
kolega z klasy nie ma drugiego śniadania... Jezus powiedział, że nie utraci swojej
nagrody ten, kto bliźniemu „poda kubek wody do picia”, a nie „wrzuci mema
z kubkiem wody” na swoją tablicę. Warto zadbać o jedno i o drugie, i nie wolno
pozwolić, by facebook'owa mentalność uczyła nas „dobroczynnego słowotoku”,
a odzwyczajała od dobrych konkretnych czynów. Smutne jest czasem to, że dziś
zamykamy oczy praktycznie tylko do spania. W uszach – słuchawki - szkolny hałas
- dźwięki powiadomień i filmików z YouTube’a - (itp.)... Zapomnieliśmy już chyba,
jak inaczej przeżywa się modlitwę i spotkanie z Jezusem, wspólnotę, wiarę, gdy
ogranicza się inne bodźce. Piosenkarka Magda Anioł śpiewa, że „w ciszy i przy
blasku świec – cud największy dzieje się”, a Deus Meus dodaje: „zamykam oczy,
żeby widzieć cud”! Czasem trzeba wejść w ciszę i zamknąć oczy, by Jezus dotknął
serca, by nie żebrać o miłość tam, gdzie jej nie ma! Siedząc na Internecie – ktoś
nie czuje się samotny - ale gdy milkną ostatnie dźwięki – jakaś pustka dociera do
jego duszy. Tak, Internet często działa jak cukierek. Nie zaspokaja głodu, a tylko
go uśmierza. Chwilowo znieczula. A my dziś rzeczywiście niestety bardziej niż
pokoju serca – szukamy tylko dobrego samopoczucia. Szkoda, bo dogłębny
pokój jest lepszy niż samo tylko zadowolenie. Jezus chce wlewać pokój w nasze
serce. Jezus jest Księciem Pokoju. Pokój i doświadczenie Jezusowej Miłości są
treściwym pokarmem. Odłóżmy te internetowe cukierki i pójdźmy na dobry
obiad. Nic nie karmi tak jak sakramenty, modlitwa i Biblia - Boże Słowo. Nasycony
wiarą człowiek – będzie zawsze promieniował Jezusem, dobrem, cierpliwością
i miłością. Bóg cieszy się naszym szczęściem. Dał nam rozum, myślenie i nakaz,
aby „czynić sobie ziemi poddaną”. Nie pozwólmy, by relacja z Jezusem była dla
nas jak kolejna zakładka w Firefoxie, a modlitwa - rzucona gdzieś między Internet
a Facebook. Nie rozważajmy o Bogu tylko przy okazji pobożnych chwil, ale
w codzienności, a wówczas na pewno szybko doświadczymy, że żyć naprawdę,
znaczy o wiele więcej kochać… Kocham, wiec jestem.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

24.05.1979 - W czasie Mszy Świętej w czasie wizytacji ks. Biskupa dzieci otrzymały
Sakrament Bierzmowania. Uroczystości zgromadziły kapłanów z dekanatu.
Wizytacja (poza jednym bolesnym incydentem) (...) wypadła dobrze, ks. Biskup
był zadowolony.
Czerwiec 1979 - Nie będę pisał o Papieżu w Polsce bo jest wiele dokumentów
z tego czasu, rok 1979 jest bardzo bogaty w takie wyjątkowe wydarzenia.
1.11.1979 - od kilku dni trzyma zima. Śniegu mało, ale temperatura spadła (- 11 C ).
Listopad 1979 - Ćwiczę nowe śpiewy za zmarłych codziennie po nabożeństwach
i po wypominkach, nowe śpiewy pogrzebowe trzeba z ludźmi ośpiewać.
11.11.1979 - 61 rocznica odzyskania niepodległości po zaborach. Prasa, radio,
telewizja uparcie milczą, tylko w kościołach dekoracje i nabożeństwa, kazania.
Jak wytłumaczyć to milczenie oficjalnych czynników. Polska jednak utraciła
swoją niepodległość, tym razem na rzecz jednego zaborcy. Spadł dziś duży śnieg.
Trudności komunikacyjne bardzo duże, służba drogowa jak co roku zaskoczona.
5.12. 1979 - święty Mikołaj gościł w naszym kościele. Udana uroczystość, dzieci
recytowały wiersze i śpiewały piosenki, mamy były bardziej przejęte niż ich
maluchy. W tych radosnych chwilach wzięło udział dość dużo dzieci.
19.12 .1979 - spowiedź adwentowa chorych - 11 osób - i dzień później spowiedź
w parafii - z sakramentu spowiedzi skorzystało 238 osób.
(cdn.)

