Intencje mszalne w tygodniu 3.08 - 9.08.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Czesława Uziel

Środa

18.00

zm. +Andrzej Szwast

Czwartek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od uczestników pogrzebu

Piątek

18.00

zm. +Helena, Stanisław, Czaja; Urszula Pasternak

Sobota

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. +Czesława Uziel

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Kazimierz Czaja - od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 2.08.2020 r.
1. 18 Niedziela zwykła. Dziś dzień parafialnego maryjnego Odpustu. Dziękuje
wszystkim zaangażowanym w Odpust
2. Zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii .
3. Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień. Przypominam o trzewności i o na Ołtarzu
Ukrzyżowania
4. Codziennie Apel maryjny o zatrzymanie epidemii i wolność od uzależnień.
5. W tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Wyjazd do chorych
w pierwszy piątek od godziny 8.00.
6. Adoracja relikwii Papieża Polaka - w czwartek - w Święto Przemienienia
Pańskiego.
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 - 8.08. proszę rodziny; Szyszlak, Król,
Marosz, Szyszlak. Dziękuję rodzinom; Majchrzak, Rożnowski, Jastrząb, Mazur,
Mazur, Szydło, Sporniak 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. spotkanie dla dzieci z klasy trzeciej - w wtorek i w czwartek. Na wtorek
zapraszam tez rodziców

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno p/w. św. Michała Archanioła
nr 31 / 2 . 09. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

18 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Wszyscy spragnieni przyjdźcie do wody,

przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy.
Kupujcie i spożywajcie, dalejże, kupujcie
bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko.
Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest
chlebem? I waszą pracę na to, co nie nasyci?
Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki
i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie,
posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie”.
z Księgi proroka Izajasza (Iz 55,1–3a)
Często słyszymy, że ktoś życzy komuś sukcesu,
awansu, docenienia. Z pewnością jednak
my trochę inaczej rozumiemy odnoszenie
spektakularnych zwycięstw niż postrzega to Pan Jezus. Dla nas sukces wyznaczają
takie kategorie: pierwszy, lepszy, mądrzejszy, ładniejszy czy zauważony – czyli
„ja” w centrum. Bóg natomiast stawia w centrum „bycie dla” innych przez miłość
i służbę. Do takiego rozumienia prowadzi nieraz długa droga, wymagająca ciągłej
pracy nad sobą, oraz duchowego dojrzewania. Każdego dnia musimy zmagać się
o kształt naszej świętości, która jest dostępna dla nas od sakramentu chrztu.
To właśnie Ewangelia pokazuje nam ludzkie, niedoskonałe oblicza ludzi, by potem
przedstawić, jacy stali się dzięki współpracy z łaską. Albowiem dzięki pomocy
Ducha Świętego nawet największy grzesznik może zostać świętym. Czemu nie ja?
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

A Ty, za co dziś
jesteś wdzięczny ?

Nie przestawajmy Panu Bogu dziękować, tak
dziękować za sprawy, rzeczy, które wydają się
nam tak bardzo oczywiste. Bóg jest zawsze po
naszej stronie!
Gdy nam niekiedy ciężko? Gdy może nic nie
rozumiemy, gdy coś boli, itd. jest to najlepszy
czas na ...dziękczynienie!
Manna, która pojawiała się na pustyni, była
cudem. Jednak Izraelici nie doceniali tego, że
Bóg karmi ich w sposób ponadnaturalny. Nie byli
wdzięczni za to, że każdego dnia byli zaopatrywani przez Jahwe w sposób
przekraczający ludzkie poznanie (Por. Lb 21,4-7). Tak, nie bądźmy jak Izraelici na
pustyni. Oni mannę traktowali roszczeniowo… to przestroga dla nas.
Zatem gdy jest i Tobie ciężko, to pamiętaj jest to najlepszy czas na wdzięczność.
„Bożą wolą wobec nas jest, byśmy przechodząc przez różne sytuacje, zawsze
Bogu dziękowali! A my, gdy napotykamy trudności, przeciwności lub próby - to
narzekamy, jęczymy, przeklinamy lub szemrzemy (jakże podobnie jak i Izraelici na
pustyni), w końcu „gasimy Ducha” właśnie wtedy, gdy najbardziej potrzebujemy
Jego pomocy. W ten sposób stajemy w miejscu i nie posuwamy się do przodu.
Paweł Apostoł przestrzega przed tym w Liście do Efezjan: „Niech nie wychodzi
z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby,
by wyświadczała dobro słuchającym”. (Ef 4, 29-30)”.
Za co jestem dziś wdzięczny? Warto mówić o tym wszystkim, co Bóg zrobił dla
mnie i dla nas. Nie pomijajmy milczeniem całego szeregu dobrych rzeczy. Warto
pochwalać swojego małżonka, dzieci, współpracowników. Warto dziękować za
rzeczy, które wydają się tak oczywiste. Czas najżywszy by powstrzymać tą falę
narzekania i krytyki, która nas zalewa... Bóg jest po naszej stronie. Uda się!...
Zacznijmy zauważać w ciągu dnia to, za co możemy być wdzięczni. Oczywiście
być wdzięcznym Bogu, ale też i ludziom, którzy nas otaczają. To przynosi więcej
spokoju i naprawdę docenimy to, co mamy i to, kim jesteśmy. Spojrzyjmy na to,
co nas otacza. Jest wokół nas tyle wielorakich rzeczy, za które warto być
wypełnionym wdzięcznością.
Pomyślmy też o tym, jak często koncentrujemy się na tym, co złe i nieprzyjemne,
a pomijamy wszystkie dobre rzeczy, które są wokół. Jeśli zaczniemy je zauważać
i za nie dziękować, życie może nabrać zupełnie nowych barw. Odważyć się warto
miesiąc sierpień sprzyja; rocznice narodowe, wielkie wydarzenia, czas , bliskość
najbliższych, wakacje, itp.. Wdzięczność sprawia ze znika lenistwo i rodzi się
otwartość na to co dobre i szlachetne.

Skorzystajmy z Bożej łaski w miesiącu sierpniu...

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
1.08.1989 - Zanim zanotuję aktualne wydarzenia trzeba kilka słów co się działo po
wyjeździe księdza Biskupa. Ks Proboszcz przeprowadzał Misje Święte w Załężu
k. Dębowca, a potem zakończenie roku szkolnego, renowacja Misji Świętych, itp.,
i jeszcze potem choroba, rekonwalescencja księdza Proboszcza. I tak się wszystko
przesunęło... Natomiast w kościele w zakrystii powoli pojawia się umeblowanie.
Od 30 lipca rozpoczęliśmy również przygotowanie do Odpustu maryjnego Matki
Bożej Anielskiej. Znów tak ciężko zachęcić parafian do tego przygotowania. I na
Apel o modlitwę odpowiedziało tylko 30 osób.
6.08.1989 - w sobotę o godzinie 16.00 5.08. przyjechał do Wietrzna ks. Prałat Józef
Mucha proboszcz z Niechobrza. I tak, o godzinie 18.00 - w sobotę - uroczyste
Nabożeństwo Fatimskie i Wigilia odpustowa, ale ludzi mało, jak na lekarstwo,
w niedzielę Msza Święta o 8.00 i o 10.30 Schola rozpoczęła swoim programem
artystycznym - „Maryja w pieśni religijnej” ...o godzinie 11.00 uroczysta suma przy
Ołtarzu Polowym przy kościele przygotowanym przez mężczyzn z parafii pod
kierownictwem p. Edwarda Sępa i Stanisława Niemczyka. W koncelebrze Mszy
Św. ks. Aleksander Zając dziekan z Jaćmierza, ks. Józef Mucha i ks. Jan - misjonarz
z misji. Nie wiemy jak jeszcze śpiewać; „Boże cos Polskę”- czy Ojczyznę wolną
pobłogosław Panie czy Ojczyznę wolną, racz nam wrócić Panie… (…)
7.08.1989 - Trwamy nadal codziennie na modlitwie różańcowej w godzinie Apelu
Jasnogórskiego, przychodzi tak do 4o -50 osób.
15.08.1989 - powoli zwiększa się frekwencja na Apelu i to bardzo cieszy. Dziś po
raz pierwszy - 15 sierpnia - dniem wolnym od pracy. I dziś na Apelu wieczorem 93
osoby. Martwi mnie stanie pod kościołem w czasie Mszy Świętej i niestety palenie
papierosów w czasie Mszy Świętej (…) (cdn.)

