Intencje mszalne w tygodniu 21.12 - 27.12.2020 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

+Władysław Matelowski - 5 rocznica śmierci

Wtorek

17.30

+Danuta Sęp - od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

+Michalina i Jan Sporniak

Czwartek

7.30

+Władysław i Władysława Czapka

22.00

dziękczynna za otrzymane łaski

24.00

za parafian

8.00

dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o błogosławieństwo

10.00

w intencji Alana - o potrzebne łaski

12.00

o zdrowie dla Danuty Czelniak

8.00

+Maria i Piotr Sanoccy

10.00

+ Kazimierz Czaja - intencja od żony

12.00

za misje i misjonarzy

Niedziela

8.00

+Julia i Grzegorz Sajdak

Niedziela

10.30

+Kazimiera Pietruszka

Niedziela

15.30

za parafian

Piątek

Sobota

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.11.2020 r.

1. 4 Niedziela Adwentu.
2. W tym tygodniu Roraty o godzinie 17.00 i codziennie okazja do skorzystania
z sakramentu pokuty - spowiedzi - przed Świętami Bożego Narodzenia.
3. W czwartek - 24.12. - Wigilia Uroczystości Bożego Narodzenia.
4. Pasterka w tym roku - epidemia - o godzinie 22.00 i o godzinie 24.00.
5. W dniu Bożego Narodzenia Msze Święte o godzinie 8.00, 10.00, 12.00.
6. Sobota - Św. Świetego Szczepana - Msze Święte o godzinie 8.00, 10.00 i 12.00.
7. Niedziela Świętej Rodziny - Msze Święte - o godzinie 8.00, 10.30 i o 15.30.
8. Do sprzątania i ubierania kościoła na Święta zapraszam na poniedziałek i na
środę - o godziny 8.00 do kościoła chętną młodzież i lektorów oraz rodziny;
Knap, Nykiel, Frankowicz. Dziękuję rodzinom; Białogłowicz, Czelniak 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. Chrzest w parafii w grudniu otrzymali; Zuzanna Przystasz i Tymon Kołacz.
11. Książki o Wietrznie można nabywać u P. Piotra lub na plebani.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 50 / 20. 12. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

4 Niedziela Adwentu
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi
na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem.
Dlatego też Święte, które się narodzi,
będzie nazwane Synem Bożym.
A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła
w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta,
którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma
nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja:
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie
według słowa twego”. Wtedy odszedł od Niej Anioł.
z Ewangelii według Świetego Łukasza (Łk 1, 26-38)
Już 4 Niedziela Adwentu. Święta Bożej Miłości już blisko. Mamy tyle, ile potrzeba
by zaufać, by uwierzyć Panu Bogu i Jego Miłości. Mamy tyle ile potrzeba znaków,
cudów, proroków, słów Ewangelii pośród siebie i w naszych czasach. I nawet jeśli
rzeczywiście czasem wzdychamy za tym, czy za tamtym świętym wydarzeniem,
czasem, miejscem, to co otrzymaliśmy, w zupełności wystarczy aby tutaj trwać
i pozwolić zwyciężyć Miłości Bożej w nas. Bóg potrafi więcej, jest Panem rzeczy
niemożliwych, nie tylko w małej sprawie, która jest w nas. Bóg jest Panem
niemożliwych spraw, przecież w świetle praw fizyki, niemożliwym jest powołać
coś do istnienia z niczego, niemożliwym jest też chodzić po wodzie, uciszać burzę,
rozmnażać chleb, wodę zamieniać w wino, leczyć słowem i przede wszystkim
wskrzeszać zmarłych. A dla Boga to nic takiego. On może wszystko, takiemu
Bogu zaufaliśmy i na takiego oczekujemy przez dar Świąt Bożego Narodzenia.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Czas i modlitwa. Cz. 2.

Czasem narzekamy na brak wolnego czasu, wiele mamy zajęć, wysiłku, napięte
plany; itp. I tak w tym natłoku nie ma czasu na wierną modlitwę. Tymczasem chce
zaproponować coś takiego jak refleksja nad czasem w mojej modlitwie.
Oto kilka modlitw o nowe serce, na które z pewnością znajdzie się czas nawet
w najbardziej napiętym planie dnia.
Jeśli masz minutę – Modlitwa o nowe serce (Pawła VI)
Przyjdź, o Duchu Święty, daj nam serce nowe, które ożywi w nas wszystkie
Twoje dary radością z tego, że jesteśmy chrześcijanami; nowe serce, zawsze młode
i pogodne. Przyjdź, o Duchu Święty, i daj nam serce czyste, wyćwiczone
w miłowaniu Boga, serce czyste, które zna zło tylko po to, żeby umieć je określić,
zwalczyć i uniknąć go; serce czyste jak serce niemowlęcia, zdolne do entuzjazmu
i prawdziwej bojaźni. Przyjdź, o Duchu Święty, i daj nam serce wielkie, otwarte
na Twoje ciche i potężne, pobudzające słowo, a zamknięte na wszelką małoduszną
ambicję; serce tak wielkie i silne, by miłować wszystkich, wszystkim służyć
i ze wszystkimi cierpieć; serce wielkie, silne, szczęśliwe dlatego, że pulsuje wraz
z Sercem Boga.
Jeśli masz 4 minuty – Modlitwa do Ducha św. o przemianę serca
(św. Augustyna)
O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna
i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze
serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza
łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie
Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.
Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.
Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać
moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.
Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem
nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam.
Gdy upadnę – nie mogę powstać; gdy jestem w smutku – nie mogę się pocieszyć
i nie mogę stawić oporu pokusom.
Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam
do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź
mnie i zostań ze mną na zawsze.
Serce moje jest nieczyste – lecz Ty możesz je oczyścić;
jest pełne złości – lecz Ty możesz je uczynić dobrym;
jest twarde – lecz Ty możesz je zmiękczyć;
jest ubogie – lecz Ty możesz je wzbogacić;
jest słabe – lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć;
jest suche – Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.
Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie
i stworzone, a napełnij je Twymi darami. Amen .

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
29.05.1995 - Ks. Arcybiskup przemówił do wszystkich bardzo pięknie i prosto,
porozmawiał z dziećmi, później był na katechezie w 5 klasie oraz spotkał się
z nauczycielami przy herbatce. Dalszy ciąg wizytacji w kościele o godzinie 17.00,
w czasie Mszy Świętej udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży klasy VIII,
po nabożeństwie spotkanie z grupami przy parafii i wyjazd do kolejnej parafii.
11.06.1995 - Miesiąc czerwiec upływa w miarę spokojnie, a nabożeństwa
czerwcowe - ku czci Bożego Serca - nawet z większą frekwencją. Uroczystość
Bożego Ciała - niestety nie było dużo ludzi na procesji.
7.07.1995 - gościliśmy w parafii pielgrzymów z Nowego Miasta nad Pilicą noclegi
dali im sami parafianie, potem O. Arkadiusz przysłał podziękowanie za naszą
gościnność długim listem.
17.07.1995 - rozpoczęły się prace przy wymianie blachy dachowej na plebani,
prace dachowe wykonali; Józef Matelowski, Jerzy Kozak, i Stanisław Pytlak,
prace ciesielskie wykonali (wymiana krokwi) Józef Szczurek, i Andrzej Kamiński.
Prace trwały ponad 2 tygodnie, Henryk Czapka odmalował też całą plebanię.
W dniu odpustu maryjnego dziękowaliśmy za ten wysiłek uratowania plebani
przed zniszczeniem. W tych dniach straszny upał, przydałby się Eliasz aby nam
uprosić deszcz...
1. 08.1995 - Przez cały sierpień - to już kolejny rok - trwamy na modlitwie
w godzinie Apelu Jasnogórskiego o trzeźwość narodu.
(cdn.)

