Intencje mszalne w tygodniu 2.01 - 9.01.2022 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Radosław Mermon - od rodziny Michalak

Wtorek

17.00

+Zofia i Hieronim, Zofia i Tadeusz

Środa

17.00

+Maria Marosz

Czwartek

8.00

+Jan i Janina Turek

Czwartek

10.30

+Radosław Mermon - od rodziców

Czwartek

15.30

za parafian

Piątek

17.00

+Edward Korab

Sobota

17.00

+Radosław Mermon - od rodziny Kucharskich z Jasionki

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+Radosław Mermon - od siostry Jagody z mężem

Niedziela

15.30

+Jerzy Mazur - od rodziny

Ogłoszenia duszpasterskie - 2.01.2022 r.
1. Dziś 2 Niedziela po Bożym Narodzeniu. Dziś równocześnie zmiana tajemnic dla
Róż różańcowych z naszej parafii.
2. Dziś też pierwsza niedziela miesiąca stycznia wspieramy Wyższe Seminarium
Duchowne w Przemyślu i modlimy się o nowe powołania.
3. Za tydzień - 9.01. - Niedziela Chrztu Pańskiego. W tym dniu kończy się też czas
Bożego Narodzenia, kolędy tradycyjnie śpiewamy jeszcze do 2 lutego.
4. W tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca stycznia. Do chorych
udam się w pierwszy piątek od godziny 8.00.
5. 6.01. - Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte w tym dniu, jak w każdą
niedzielę o godzinie: 8.00; 10.30; 15.30. Poświecenie kredy i kadzidła, ofiary w tym
dniu przekazujemy na misje.
6. Trwa wizyta duszpasterska o charakterze modlitewnym w Kościele. Zapraszam
kolejne rodziny z parafii na 17.00 do kościoła. W poniedziałek - od rodziny Uliasz
do rodziny Janeski, we wtorek - od rodziny Jaracz do rodziny Biały, środa - od
rodziny Marosz do Mazur, w czwartek - od rodziny Szydło do rodziny Mermon,
w sobotę od rodziny Erdelii do rodziny Wójtowicz - jedna strona drogi.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 8.01. - proszę rodziny; Wójtowicz, Guzik
Szopa, Szopa.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
11. W Nowy Rok zapraszajmy na modlitwie codziennie Jezusa i Jego Matkę...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 1 / 2. 01. 2022 r. (Rok VIII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym
sam żyję...
2 Niedziela po Bożym
Narodzeniu
Refren: Słowo Wcielone wśród nas zamieszkało.
Chwal, Jerozolimo, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie.
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
z Księgi Psalmów (Ps 147,12-13,14-15,19-20)
„Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej
ciemności” - tak pisze Święty Jan Apostoł, ten
tak bardzo umiłowany uczeń Jezusa. Tak, to trzeba odkryć raz jeszcze i trochę
zrozumieć sercem. Bóg jest samą prawością, dobrocią, miłością. Nie ma w Nim
nawet okruszyny zła. Jeśli czasem wydaje się w codzienności, że Pan Bóg dręczy
mnie, czy bawi się mną, to jest to tylko mój ludzki lęk. Bóg taki nie jest. I nawet
jeśli droga mego życia wiedzie dziś ciemną doliną, jeśli nawet przychodzą ulewy
i burze, śniegi i zawieje, słoty (itp.), On ciągle idzie ze mną. On jest tuz obok jak
najwierniejszy Przyjaciel, brat, opiekun, towarzysz, obrońca. Otrzymałem dziś od
Niego prezenty; to moje oczy, dłonie, nogi, uszy serce. I tymi prezentami mogę
objąć cały świat. Życie chrześcijańskie jest też ciągłą walką i potrzebna jest siła
i odwaga, aby oprzeć się pokusom szatana i głosić Ewangelię. I ta walka, zmaganie
o serce jest bardzo cenne i piękne, ponieważ pozwala nam świętować za każdym
razem, gdy Pan Bóg zwycięża w naszym życiu i w życiu innych. Uwielbiajmy dziś
nieustannie Jego miłość, Jego światłość, Jego łaskę, Jego wszechmoc ...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą ...

Święty Józef w Świętej
Rodzinie. Cz. 2.

Kościół dwa razy w ciągu Roku Liturgicznego oddaje
cześć Świętemu Józefowi, w marcu (19.03), gdy też
wspomina go jako Oblubieńca Najświętszej Maryi
Panny i w maju (1.05), gdy uznaje go za patrona i
szczególnego orędownika ludzi pracy. Hebrajskie
imię *Józef* złożone jest z dwóch członów: Jo – od
Jeho - „Bóg” oraz czasownika jasaf – „przydać”.
Można je zatem tłumaczyć jako; „Bóg przydał”, albo
„niech Bóg pomnoży dobra”... Jest to również imię
teoforyczne, zawierające w sobie imię samego Boga.
Było to imię bardzo popularne w starożytności, a i do
dzisiaj cieszy się popularnością, właśnie między innymi, ze względu na św. Józefa,
opiekuna Pana Jezusa. O Świętym Józefie wiemy tyle, co przekazują Ewangelie.
Pochodził z pokolenia Judy, był potomkiem króla Dawida. Był też posłusznym
narzędziem w ręku Boga. Pismo Święte określa go jako „człowieka prawego”,
który nie chciał narazić Maryi Dziewicy na zniesławienie, i również jako człowieka
prowadzonego przez Pana Boga, posłusznego zaleceniom jakie otrzymywał
przez Jego wysłanników. Św. Józef był człowiekiem pobożnym, postępującym
zgodnie z „przepisami Prawa Pańskiego”. Na życie i utrzymanie rodziny zarabiał
jako rzemieślnik. Jezus był nazwany bowiem „synem cieśli”, a zatem Józef musiał
być znany z tego też zawodu w swoim środowisku. Zapewne wykonywał prace
związane z budownictwem domów, ciesielstwem, prace w drewnie i metalu.
Józef wykonywał również prace usługowe dla innych i w ten sposób utrzymywał
siebie i rodzinę. Praca była dla niego źródłem utrzymania i uświęcenia. Nie wiemy
nic o jego uczynkach pokutnych czy dziełach miłosierdzia, ale jego uświęcenie
dokonało się przez codzienną, solidną pracę. Ze względu na to, że Józef spełniał
wobec Jezusa rolę opiekuna i troszczył się też o zapewnienie bezpieczeństwa
i dobrobytu Jemu i Maryi, dlatego jest patronem ludzi pracy i przyzywany jako
orędownik we wszystkich potrzebach, zwłaszcza potrzebach materialnych
wspólnoty wierzących. Nie mamy również zapisanego żadnego słowa, które by
wypowiedział św. Józef. I to jest szczegół dla nas bardzo ważny. O Jozefie i jego
świętości świadczą jego czyny, jego postawa słuchania głosu Boga, i Jego także
wysłanników, jego zapobiegliwość i troska o rodzinę. Nie wiemy jak długo Józef
żył. Wspominany jest przy znalezieniu dwunastoletniego Jezusa w świątyni, ale
potem, w czasie publicznej działalności Jezusa już nie ma o nim mowy.
W ikonografii chrześcijańskiej Św. Józef przedstawiany był często jako starzec.
Echo tego mamy odszukane też w niektórych pieśniach religijnych i kolędach. Ale
prawdopodobnie jednak był on człowiekiem młodym i w pełni sił. Cały Kościół
czci Świetego Józefa jako swego patrona. Wzywany jest też Józef jako
orędownik dla umierających i patron dobrej śmierci.
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
„Nowe zdjęcie” Maryi Niepokalanej Matki.
(Na podstawie wiadomości z Internetu).

Brazylijski grafik Átila Soares da Costa Filho połączył ze sztuczną inteligencją dane
z Całunu Turyńskiego. I oto efektem jego pomysłu jest rekonstrukcja możliwego
wizerunku Maryi Niepokalanej Matki.
Átila Soares da Costa Filho jest absolwentem grafiki przemysłowej. Zajmuje się
też historią, filozofią, sztuką, antropologią i socjologią. Dokonał on cyfrowej
rekonstrukcji, która ukazuje jak mogła wyglądać Maryja w wieku 25 lat.
Autor rekonstrukcji podkreśla, że wedle wiary materiał genetyczny Jezusa
pochodził w połowie od Maryi, a w połowie od Ducha Świętego, dlatego jedyny
ludzki wkład genetyczny pochodzi właśnie od Maryi. Jego analiza prowadzi do
wniosku, że Jezus jest podobny do matki, dlatego na wizerunek syna, znany
z Całunu Turyńskiego, należało nałożyć cechy żeńskie. Następny etap polegał
na wykorzystaniu animacji cyfrowej, by tchnąć życie w zrekonstruowany
wizerunek. Wynik zaskoczył rekonstruktora, który jest znawcą sztuki.
Odtworzony wizerunek Maryi różni się znacznie od znanego z obrazów
barokowych czy renesansowych. Zdjęcie powyższe zamieszczone w Gazetce jest
zatem próbą naukową przybliżenia nam oblicza Maryi.

Tak, wiara pozwala nam zawsze patrzeć na Maryję z odwagą serca, gdyż
to nasza Orędowniczka i Wspomożycielka.

