Intencje mszalne w tygodniu 22.06 - 28.06.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Michał Biały - od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Wanda Matelowska - w dniu imienin

Środa

18.00

zm. +Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Czwartek

18.00

zm. +Janina i Jan Pikul

Piątek

18.00

zm. +Helena Śliwińska, Władysław Kozubal

Sobota

18.00

45 lat sakramentu małżeństwa Ewy i Zdzisława

Niedziela

8.00

zm. +Jan Longawa

Niedziela

10.30

zm. + Emilia i Józef Marosz

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 21.06.2020 r.
1. Dziś 12 Niedziela zwykła w czasie epidemii - pamiętajmy o maseczkach.
2. Zapraszam parafian na Nabożeństwa Czerwcowe ku czci Bożego Serca, na
modlitwę zadośćuczynienia i wynagrodzenia Bożemu Sercu.
3. W środę - 24.06. - uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela. Odpust w Iwli
w naszym dukielskim dekanacie.
4. Ojcowie Bernardyni zapraszają na Odpust św. Jana z Dukli - szczegóły na
plakacie w gablotce parafialnej.
5. W piątek - 26.06. - o godzinie 9.00 - modlitwa i Msza Święta na zakończenie
Roku Szkolnego i katechetycznego. Zapraszam na modlitwę dzieci, rodziców,
nauczycieli i wychowawców.
6. Zapisy na 40 pielgrzymkę do Częstochowy w parafii św. Piotra i Jana z Dukli.
7. Szukamy w parafii grabarza - przypominam - który by podjął się trudnej pracy
na cmentarzu. Kontakt z Radą duszpasterską lub ewentualnie ze mną.
8. Nie zapomnijmy również o parafialnej stronie internetowej i fejsbukowej;
Parafia Wietrzno.pl - Zachęcam do jej odwiedzania i również do zapoznania się
z jej treścią i przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 27.06. proszę rodziny; Ozimina, Longawa
Pęcak. Dziękuję rodzinom; Parylak, Liwosz - Ochała za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Do wieczności w tym tygodniu odszedł śp. Kazimierz Czaja. Wieczny ...
12. Zapowiedzi; Damian Wiktor Mazur s. Adama i Wioletty Dziadowicz, parafia
Wietrzno i Bernadetta Jadwiga Kołacz c. Roberta i Marty Lajdanowicz parafia
Łęki Dukielskie. Zapowiedz II.
13. Sakrament chrztu świętego otrzymał w parafii Oskar, Jan Mącidym.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 25 / 21. 06. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

12 Niedziela zwykła
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa

„Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało,
lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego,
który duszę i ciało może zatracić w piekle.
Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa?
A przecież żaden z nich bez woli Ojca waszego
nie spadnie na ziemię. U was zaś nawet włosy na
głowie wszystkie są policzone. Dlatego nie bójcie
się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli”...
z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 10,26–33)
Chwil, gdy przeżywamy kryzys, niepewność,
wewnętrzny bunt, niezgodę, złość, itp. jest
na naszej drodze wiary i codziennego życia
niekiedy bardzo dużo. Ale pamiętajmy, że nie ma takich wewnętrznych rozterek,
takich przestrzeni buntu i niezrozumienia, czy również takiej ciemności, w którą
Pan Bóg nie zechciałby wejść, by ją rozświetlić swoim światłem i łaską. Tej Bożej
wizycie towarzyszą zawsze okoliczności, potęgujące czasem chęć naszej ucieczki
przed Nim i przed samym sobą. Ale nie poddawajmy się temu. Jedno, co pozostaje
nam wówczas, to cierpliwie czekać. Tak, czekać na Jego dotyk, cud, czekać na
Jego szmer łagodnego powiewu... On tak właśnie przychodzi i powtarza nam;
„Nie lękajcie się”… Bóg najmocniej mówi do nas w ciszy, tak w ciszy. Tak, ta
chwila ciszy, zatrzymania, gdy zaczynamy rozumieć i kochać jest źródłem naszego
wzrostu. „Nie bójcie się” - mówi Jezus, to ważne by nie ulec złu w tym jakże
przedziwnym współczesnym świecie...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Jak wychowywać
rasowych chuliganów?

Katarzyna Sieniawska pisze; „Jako wieloletni
pedagog, mama dwójki dorosłych dzieci,
trochę przewrotnie chcę trafić do Państwa
wyobraźni i przytoczyć rady policji w Houston
w Teksasie, które w latach 60-tych ubiegłego
wieku, nadesłał nam ks. Julian Kaczówka
z Towarzystwa Chrystusowego. Te rady nadal
są aktualne. Oto one”;
1. Od wczesnych lat należy zawsze dziecku dawać wszystko czego tylko pragnie.
2. Trzeba śmiać się z jego nieprzyzwoitych i grubiańskich słow. Będzie się uważać
za mądre i dowcipne.
3. Należy je odgradzać od wszelkich wpływów religijnych. Żadnej wzmianki
o Bogu. Nie posyłać na religię, nie nakłaniać do Kościoła. Gdy wyrośnie, samo
wybierze sobie religie i światopogląd.
4. Nie wolno mówić dziecku, że źle postępuje. Nigdy! Biedactwo gotowe nabawić
się kompleksu winy. A co będzie, gdy później przydarzy mu się nieszczęście – np.
gdy je zaaresztują za kradzież samochodu? Ile się nacierpi w przekonaniu, że całe
społeczeństwo je prześladuje.
5. Konsekwentnie róbcie wszystko za dziecko: gdy porozrzuca dookoła rzeczy,
sami je podnieście i połóżcie na swoim miejscu. W ten sposób nabierze
przekonania, że odpowiedzialność za to co robi, nie spoczywa na nim, lecz na
otoczeniu.
6. Pozwalajcie dziecku wszystko czytać, wszystko oglądać w telewizji,
wszystkiego spróbować. Tylko w taki sposób nabierze doświadczenia i pozna,
co jest dla niego dobre, a co złe.
7. Kłócicie się zawsze w jego obecności. Gdy wasze małżeństwo się rozleci,
dziecko nie będzie zszokowane.
8. Dawajcie mu tyle pieniędzy, ile zechce. Niech nie musi ich zarabiać. Byłoby
rzeczą tragiczną, gdyby musiało się tak męczyć, jak wy kiedyś.
9. Zaspakajajcie wszystkie jego życzenia. Niech odżywia się jak najlepiej, używa
trunków i narkotyków, dopalaczy, energetyków, i niech ma wszystkie wygody.
Gdyby odczuwało jakiś brak, nie będzie sobą, stanie się człowiekiem nerwowym
obdarzonym kompleksami.
10. Stawajcie zawsze w obronie dziecka gdyż ono ma zawsze racje gdy kogoś
krzywdzi. Obojętnie z kim popadnie w konflikt - z policją, nauczycielem czy może
sąsiadami. Nie wolno dopuścić, by dziecku ktoś wyrządził krzywdę, tylko ono
może bezkarnie krzywdzić innych (poczynając od babci, kolegów itp.).
Tak oto, życzę Państwu dobrych owoców wychowania rasowych chuliganów !
A Bóg ? Bóg ma dla nas inny plan, Boży plan, o tym palnie za tydzień...

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

24.07.1988 - gdy mnie znieważano, parafianie stali i milczeli, nikt się za mną nie
ujął, nikt ... Wtedy , tam właśnie zrozumiałem co to znaczy, że „Jezus był wydany
w ręce grzeszników”, i jaki to dodatkowy ból. To ta czarna strona parafii, szara jak
cień(…) czyli listy, pomówienia, donosy, plotki (…). Ale Ty Boże mnie wspierasz
i Ty wszystko możesz. Tobie chwała na wieki.
26.07.1988 - Trzynaście lat mija jak przyszedłem do Wietrzna, i wreszcie po 13
latach parafianie doczekali się nagłośnienia. P. Wiesław Głuch z Krosna zdjął moje
nagłośnienie amatorskie i dał swoje oby to teraz zaowocowało dobrem dusz
i pomnożyło chwalę Bożą. Dziś zmarł Florian Pelczarski człowiek tak bardzo
zasłużony dla naszego kościoła. Dobry Jezu a nasz Panie ….
31.07.1988 - Rozpoczynamy przygotowanie do Odpustu parafialnego, wraz
z modlitwą o trzeźwość, codziennie o 21.00 - Apel Jasnogórski. A w Kościele tylko
14 osób. Odżyła myśl budowy salki katechetycznej, ale czy dojdzie do skutku ?
2.08.1988 - dziś na modlitwie Apelu - 17 osób. Rozpoczęły się modlitwy w kościele,
kazanie na Mszy Świętej wygłosił ks. Andrzej Stopyra wikariusz z Lubatowej.
Niestety ludzi bardzo mało, aż przykro pisać, choć Msza Święta o godzinie 19.00.
4.081988 - kolejny dzień przed odpustem, kazanie i Mszę Świętą celebrował ks.
Józef Bednarczyk z Głojsc, po Mszy Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu
ale ludzi znów nie ma…
5.08.1988 - pierwszy piątek, spowiadałem godzinę ale parafian jak na lekarstwo,
jak to będzie z tym Odpustem ?
6.08.1988 - dziś przyszły kobiety i sprzątają kościół, kilku mężczyzn przygotowuje
ołtarz polowy, a gdzie reszta moich parafian ? (cdn.)

