Intencje mszalne w tygodniu 20.07 - 26.07.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od firmy Gaz - System z Jasła

Wtorek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od uczestników pogrzebu

Środa

18.00

zm. +Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Czwartek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od Heleny Cypara

Piątek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od Tadeusza Cypary

Sobota

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. +Florian, Helena i Teresa Pelczarscy

Niedziela

15.30

zm. +Antonina, Kazimierz, Jan i Anna Kołacz

Ogłoszenia duszpasterskie - 19.07.2020 r.
1. 16 Niedziela zwykła w czasie epidemii. Pamiętajmy o przepisach sanitarnych.
Przypominam wszystkim parafianom, że obecny rok duszpasterski jest w Kościele
poświęcony Eucharystii.
2. Dziś - 19 lipca - z racji św. Krzysztofa - poświecenie pojazdów mechanicznych
i błogosławieństwo kierowców. Ofiarami wspieramy misje i misjonarzy - to akcja
1 grosz za jeden kilometr. Pamiętajmy o tej akcji.
3. W czwartek wspomnienie św. Brygidy Szwedzkiej, patronki Europy.
4. Zapraszam chętnych na modlitewne spotkanie w piątek po Mszy Świętej.
5. Ofiarodawcom dziękuje za ofiary na Kościół z racji trzeciej niedzieli miesiąca.
6. Można nabyć obraz matki Bożej Królowej Aniołów. Dobrowolna ofiara na
remont organów - wielkość obrazu Matki Bożej to format A-5 z tekstem pieśni
o Królowej Aniołów na drugiej stronie.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią
i z jej przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 25.07. proszę rodziny; Bossekota, Zajdel Bogaczyk. Dziękuję rodzinom; Dziadowicz, Bożętka 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”.
10. W naszej parafii sakrament chrztu otrzymała Maria Ozimina. Rodzicom
gratulujemy potomstwa i życzymy by ich córka wzrastała w łasce u Boga i ludzi.
11. Zapraszam do wspólnej modlitwy i formowania się we wspólnocie w piątki po
Mszy Świętej.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 29 /19. 07. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

16 Niedziela zwykła
Rozważcie , proszę...
z Liturgii Słowa

„Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa;
a w czasie żniwa powiem żeńcom:
Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go
w snopki na spalenie; pszenicę zaś
zwieźcie do mego spichlerza”...
z Ewangelii według św. Mateusza
(Mt 13,24-43)
To wszystko są nasze codzienne i jakże
bardzo ludzkie sprawy: pozdrowić tych,
których spotykamy, być wdzięcznym, otrzymać słuszną zapłatę za wysiłek, prace
i trud, mieć staranie o chorych, nakarmić niemowlę, być blisko synów i córek,
zatroszczyć o wychowanie młodego pokolenia, o pamięć i tożsamość … itd.
I w tych wszystkich codziennych, a równocześnie tak bardzo ludzkich sprawach
chce być obecny nasz Bóg, Jezus Chrystus. Tak się bowiem tworzy ten nasz świat.
Jest w nim również obecna; Łaska Boża, i natura, czyli; Miłość Boża i nasza myśl,
język, słowa, gesty, czyny, który rozumiemy i akceptujemy.
Ale ten nasz język wymaga przejrzystości i wymaga również wewnętrznej prawdy.
Uczymy się nim mówić od dzieciństwa, słuchamy rok po roku, rozpoznajemy
kawałek po kawałku. Bóg obecny tutaj, teraz nie daje się przeoczyć. Jeśli nasza
życiowa wędrówka wiąże się z dobrem innych, to dlatego, że pokazał nam co i jak.
Jeśli nasza miłość jest wiarygodna, to dlatego, że została zakorzeniona w Nim
i On nam również dziś wyjaśnia dlaczego pozwala chwastom rosnąć aż do żniwa,
dlaczego ich nie usuwa w czasie wzrastania, i dlaczego też dopiero na końcu
poznajemy sens tego wszystkiego.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Sakrament Małżeństwa
na drodze walki ze złem.
Cz. 3.

Wiele małżeństw w świecie i w naszej
Ojczyźnie, Polsce jest głęboko poranionych
przez szatana, kłamstwo, zło, media, ideologie
ale również i przez … grzechy małżonków.
Rany te są też czasem bardzo bolesne i bardzo
głębokie. Wymagają one dotyku Boga, cudu
łaski, uzdrowienia ...
Aby odkryć istotę powołania chrześcijańskich
małżonków, trzeba sięgać do źródeł, do misji
Jezusa Chrystusa. Nasz Pan, Jezus Chrystus
głosił Dobrą Nowinę, Ewangelię. Integralną i podstawową częścią Dobrej Nowiny
jest Jego Miłość. Tak, gdyż jest możliwa wierna Miłość, jest również możliwe
zrealizowanie tego, co było „na początku” i co głęboko tkwi w naturze każdego
człowieka. Ewangelia Jezusa Chrystusa to również objawianie prawdy, że tylko
życie zgodne z tym, co „na początku”, przynosi pełnię szczęścia i prowadzi do
nieba, do życia wiecznego. Jezus - Miłość na krzyżu - ufa Ojcu do końca i kocha
drugiego człowieka do końca. Jego miłość, więź z Ojcem, jest silniejsza niż śmierć
i wprowadza ludzką naturę w życie samego Boga. Ten Jezus jest Kyriosem, jest
Bogiem dającym swego Ducha człowiekowi, który w Niego wierzy. Mocą tego
Ducha, człowiek może mieć więź z Bogiem Ojcem jako dziecko Boże i również
może taką Miłoscią kochać drugiego człowieka. Ma w sobie bowiem życie
wieczne, w nim żyje Duch Święty. Kościół otrzymał misję uobecniania tego
objawienia Boga, który jest Miłością, i świadczenia, że ta Miłość jest dostępna dla
zwyczajnego człowieka. Małżeństwo sakramentalne uczestniczy w ten sposób
szczególny w misji objawiania Miłości i świadczenia, że istnieje taka łaska, która
umożliwia kochanie drugiego do końca i w każdych okolicznościach.
Mamy dziś w Kościele bardzo piękne świadectwa ludzi, którzy mimo wielorakich
trudności i kryzysów rozpoznali swój związek sakramentalny, otworzyli się na
działanie łaski Bożej i pokonali kryzys. Przeżyli to coś, co jest zawsze „naj”, co tak
naprawdę jedynie ratuje i uszczęśliwia człowieka: żywą relację z Bogiem. Gdy
zaczynają żyć tą relacją, liczą się Życie, które daje Bóg, i wierność przysiędze.
Łaska sakramentalna działa z ogromną siłą i wtedy widzimy ludzi pełnych pokoju
i radości – niezależnie od tego, czy są z kimś, czy sami - Człowiek jest stworzony
do miłości i wierności, i takie życie jest zgodne z jego naturą. Nie sprzedawajmy
obrazu i podobieństwa Bożego w człowieku, tym samym sprzedamy samego
człowieka, a Miłości nie można kupić ani sprzedać. To jest misja Kościoła, zadanie
pasterzy, by głosić z mocą: Miłość istnieje, Bóg jest Miłością i Ty, możesz żyć z tą
Miłością i tą Miłością. To jest Twoje życie w łasce. Skorzystaj !

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

19.03.1989 - zimy nie było w tym roku, i wczesna wiosna daje inny wymiar życia.
W polityce w Polsce obrady Okrągłego Stołu. Oby zwyciężyła prawda. (…)
30.03.1989 - Święta Wielkanocne już za nami, w Wielki Czwartek dwie godziny
spowiadania. A ludzie uczestniczyli w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia, tak
średnio, jak w niedzielę. Znów trzeba ich jakoś zachęcać do żywej wiary.
Konserwator p. Michalski wykonuje kopię naszego Obrazu Matki Bożej. Poświeci
go - ten Obraz - ks. Biskup w czasie wizytacji w czerwcu. (…)
6.05.1989 - nie było proboszcza od 12.04 do 30.04 , głosił misje, wrócił chory
i umęczony, a w parafii wiele pracy, również przygotowanie dzieci do Pierwszej
Komunii Świętej, w tym roku 11 dzieci, pomaga ksiądz z Dukli. W tym roku dzieci
zdolne i raczej nie sprawiają kłopotów. W niedzielę 7 maja Pierwsza Komunia
Święta o godzinie 10.30. Potem drugie spotkanie w Kościele o godzinie 16.00
i oddanie się Matce Bożej oraz przyrzeczenie trzeźwościowe.
13.05.1989 - trwają nabożeństwa majowe, zmienna pogoda nam towarzyszy, pada
deszcz mocno, majowy deszcz. W Polsce batalia o życie poczęte, aż głowa boli,
co mówią przeciwnicy życia… (…) Trzeba im wymadlać nawrócenie.
31.05.1989 - gorączka przedwyborcza w Polsce coraz większa, coraz trudniej
oglądać spokojniej program telewizyjny, walka o władze trwa. Jeszcze kilka dni
i wiele rzeczy się rozjaśni i wyjaśni. Jak będzie ?. Zobaczymy ...
4.06.1989 - dziś wybory, a raczej plebiscyt. W parafii, w Wietrznie głosowało 70%
uprawionych, szkoda, że nie przyszli wszyscy uprawnieni do głosowania i nie
zagłosowali tak jak trzeba. Wygrała na szczęście Solidarność...
13.06.1989 - narasta gorączka przygotowań do wizytacji ks. Biskupa. Wizytuje
w tym roku ks. Bp. Edward Frankowski, proboszcz ze Stalowej Woli.
(cdn.)

