Intencje mszalne w tygodniu 23.03 - 29.03.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Mieczysław Godek - od rodziny z Baryczy

Wtorek

17.00

zm. +Waleria i Zbigniew Janescy

Środa

17.00

zm. +Mieczysław Godek - od wnuczki Kingi

Czwartek

17.00

zm. +Zdzisław Liwosz - od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm. +Mieczysław Godek - od centrum Miejsce Piastowe

Sobota

17.00

zm. +Jan Jaracz

Niedziela

8.00

zm. +Mieczysław Godek - od centrum Miejsce Piastowe

Niedziela

10.30

zm. + Maria i Zygmunt Marosz

Niedziela

15.00

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.03.2020 r.
1. Trwa zmaganie z epidemią koronawirusa w Polsce na świecie. Nie zapominajmy
o modlitwie w tym innym czasie. Przyjmijmy do codziennego życia wskazania
Pasterzy Kościoła i naszego Rządu w tej sprawie. Zachęcam bardzo do modlitwy
rodzinnej i do nawiedzenia otwartego kościoła w wolnym czasie.
2. 4 Niedziela Wielkiego Postu. Dziś Gorzkie Żale o godzinie 15.00.
3. Bardzo dziękuje lektorom i ministrantom za poprowadzenie Drogi Krzyżowej
w miniony piątek.
4. W środę 25 marca Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień świętości Życia.
Modlimy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej
śmierci. W tym dniu możliwość złożenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
zapraszam parafian do tej decyzji modlitwy i wiary w czasie Mszy Świętej.
5. W nocy z soboty na niedzielę –28/29.03. -zmiana czasu - na czas letni.
Przesuwamy wskazówki zegara z godziny 2.00 na 3.00. Nie zapomnijmy...
6. Niech Wielki Post taki inny będzie dla nas okazją do odkrywania Bożej Miłości,
praktykujmy post, modlitwę, jałmużnę i przyjmijmy te inne rekolekcje, łączmy je
z Jezusem cierpiącym w Kościele. Bądźmy świadkami wiary chrześcijańskiej.
7. 1o30 złp. To ofiary z 3 niedzieli miesiąca marca. Bóg zapłać ofiarodawcom.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 28.03. proszę rodziny; Bek, Sęp, Lipka.
Dziękuję rodzinom; Dudzik, Szydło, Baniak za ostatnie sprzątnie kościoła.
Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - do odebrania - dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Nie lękajmy się monitoringu. Już działa i będzie elementem bezpieczeństwa
w naszej parafii.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 12 / 22 . 03. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

4 Niedziela Wielkiego Postu
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa
„Pan rzekł do Samuela: „Nie zważaj ani na
jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie
wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi, jak
widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne
dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”...
z Pierwszej Księgi Samuela
(1 Sm 16,1b.6–7.10–13a)
Obawa, lęk, strach, wszedł na ziemię po upadku
człowieka w raju, po jego odejściu od Miłości
Boga. Tak, gdyż to właśnie szatan zasiał w sercu
człowieka niepewność, czy aby na pewno Bóg
chce wyłącznie jego dobra, czy niczego przed nim nie ukrywa. Tak, demon żywi się
naszym lękiem i strachem. On sam jest całkowicie zalękniony, i swoim lękiem chce
nas zainfekować jak …wirusem.
Bóg, nasz Ojciec nie chce, byśmy trwali w takim lęku. On chce, byśmy zaufali Jego
Miłości. Słowo Boże które słyszymy, i rozważamy ma moc uzdrawiać nie tylko
nasze serca, ale i psychikę, i ciało. Choć czasem trzeba poprosić o pomoc drugiego
człowieka, specjalistę, kierownika duchowego, terapeutę, to żadna sprzeczność.
W Bogu jest zanurzone wszystko. Pan Bóg ma moc działać we wszystkim. Lęk jest
zaprzeczeniem tego doskonałego szczęścia, które jest w Panu Bogu, jak czytamy
w Katechizmie Kościoła Katolickiego. A do szczęścia Bóg zaprasza człowieka.
W Bogu nie ma lęku. Im mocniej do Niego przylgniemy, tym bardziej zanurzeni
będziemy w przestrzeni bez lęku. Jesteśmy dziedzicami Jego Królestwa.
W królestwie z tego świata istnieją lęk, brak, porażka, rozpacz. Królestwo Boże
jest inne, jest obfitością i błogosławieństwem, jest Darem i Tajemnicą wiary.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Każdy ma swoją
pustynię. Cz. 2.

Jakieś niepowodzenia zawodowe, może
brak sił, depresja, kłopoty z krążeniem,
awans, który ominął, kryzys rodzinny,
brak zrozumienia miedzy małżonkami,
brak owoców pracy, plotki i złośliwość,
epidemia, koronawirus (itp.) takie
wielorakie kryzysy mamy chyba dziś
wszyscy, i to mamy codziennie. Jest to pustynia.
Pustynia nikogo dziś nie pozostawia bez echa. Stanowi całą rozpiętość fizycznych
i duchowych cierpień, oraz granice naszego temperamentu; niepowodzenia,
upadki, nieporozumienia i niezrozumienia, pogarda i pomówienie – wszystko to
kryje w sobie słowo - pustynia. Pustynia to wszystko, co „przekreśla” nasze życie,
co nas „krzyżuje”, co nam „wchodzi w drogę”: wszystko, co nas trapi, oczernia,
hańbi, co przekreśla nasze plany, wszystko co nas męczy, hamuje i przeszkadza
nam, co obraca w niwecz nasze trudy, wszystko, co nie pozwala nam się cieszyć,
co nas boli, co nam kaleczy życie, nas nieomal zabija (!).
Ten barwny bałagan może kryć się pod pojęciem pustyni, przez którą musimy iść,
co dzień, co godzinę we współczesnym świecie. Tak można by przytaczać szereg
wielorakich przykładów. Pustynia jest w ludzkim życiu realnie i stale obecna. Jest
częścią człowieka, życia, każdego życia, jak głowa jest częścią ciała. Nikt, patrząc
na swoje życie nie może powiedzieć - tak z czystym sumieniem: - „Jestem dziś
bezgranicznie szczęśliwy”... Pustynia jest tak stara jak sama ludzkość.
Doświadczały jej wielkie postaci biblijne; Abraham, Mojżesz, Eliasz, Dawid, Jan
Chrzciciel, Chrystus, Paweł - każdy z nich miał swoją pustynię, taką czy inną. Jedni
doświadczali jej dłużej, inni krócej, jedni w większym, inni w mniejszym stopniu.
Na przykład Eliasz, prorok Starego Testamentu, miał wszystkiego dość i pragnął
umrzeć, jak czytamy w Pierwszej Księdze Królewskiej (19,1nn). Jonasz nie poszedł
do Niniwy i uciekł do Tarszisz. Św. Paweł, apostoł narodów, wzdychał nad swoim
„nieszczęśliwym ciałem” (Rz 8,23); a Jezus wzdychał nad „złym i cudzołożnym
plemieniem” (Por. Mk 9,23; Mt 17,17; Łk 12,50; Mt 26,38).
Prawo pustyni przewija się też przez całą historię Kościoła, począwszy od Ojców
Pustyni a skończywszy na św. Janie od Krzyża (1542–1591), wielkiej św. Teresie
z Avila (1515–1582) i św. Ignacym Loyoli (1491–1556) aż do św. Edyty Stein (1891–
1942). Najwyraźniej pustynia to bardzo ważna brama do przyszłości człowieka.
Z prawem pustyni spotykamy się też i my sami w naszym codziennym życiu.
W tej pustyni przypominamy wyschniętą i popękaną ziemię, która woła o wodę.
Pustynia, jeśli się na niej wytrwa, może stać się wielką życiową szansą. Okazuje
się potem, że była to niepowtarzalna możliwość, aby dorosnąć, zdobyć wiedzę
inaczej nieosiągalną. Pustynia ma niezwykłe znaczenie dla wewnętrznego
dojrzewania człowieka, można wręcz powiedzieć: nieocenioną wartość.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

12.03.1984 - Trwają rekolekcje wielkopostne, prowadzi je x. Jan Butrym, katecheta
ze Stalowej Woli, w czasie rekolekcji odbyło się nabożeństwo związane z 1950
rokiem Odkupienia. Parafianie przynieśli ze sobą krzyże z domów, i odbyła się
bardzo uroczysta adoracja krzyża. Frekwencja zadowalająca na rekolekcjach
zwłaszcza na nauce dla Ojców i mężów.
13.03. 1984 - dzień spowiedzi wielkopostno - rekolekcyjnej, trochę mało ludzie do
spowiedzi, znów mentalnie czekają na Wielki Tydzień. Już wiem kto uczynił w
nocy przy misyjnym jodłowy krzyż z litera V, również na rekolekcjach, gdy nasz
rekolekcjonista wygłosił kazanie na temat miłości Ojczyzny i patriotyzmu. Uczynił
to p. Andrzej Szwast wraz ze swoimi synami Ferdynandem i Edwardem.
14.03.1984 - zakończenie rekolekcji wieczorem o godzinie 17.00, pełny kościół
ludzi i wiele osób do komunii świętej, rekolekcje pełne Ducha, oby zaowocowały.
20.05.1984 - Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiły; Ernest Czaja, Mariusz
Dubis, Ewa Glowa, Mirosław Grad, Katarzyna Lawera, Piotr Longawa, Monika
Malinowska, Magdalena Matelowska, Tomasz Mazur, Piotr Szyszlak, Edyta
Wojtowicz. Wszystkie dzieci zostały dopuszczone do pełnego uczestnictwa we
Mszy Świętej. Trwa również Nowenna do Ducha Świętego przygotowująca dzieci
do przyjęcia sakramentu Bierzmowania.
11.06.1984 - w poniedziałek - w drugi dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego,
w Święto N.M.P. Matki Kościoła o godzinie 17.00 przyjechał ks. Bp. Bolesław
Taborski. Przywitany został w bramie i wprowadzony uroczyście do Kościoła.
W Kościele udzielał w czasie Mszy Świętej Sakramentu Bierzmowania 45 osobom.
Ks. Biskup pozostał do wtorku, celebrował Msze Święte jeszcze dla dzieci rano
o 8.00 i dla starszych o 11.00. (cdn.)

