Intencje mszalne w tygodniu 24.02 - 1.03.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

za zmarłych z rodziny Wierdak

Wtorek

17.00

zm. +Zdzisław Liwosz - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

7.00

o dobre owocu postu i o zrozumienie tego czasu dla parafian

Środa

17.00

zm. +Anastazja, Janina, Katarzyna, Wojciech Czaja

Czwartek

17.00

zm. +Tadeusz Sęp - Msza Święta rocznicowa

Piątek

17.00

zm. +Grażyna Nowak - intencja od córek

Sobota

17.00

zm. +Mieczysław Godek - intencja od sąsiadów

Niedziela

8.00

zm. +Maria Józef, Tadeusz Kopacz

Niedziela

10.30

zm. + Maria i Bronisław Szopa

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 23.02.2020 r.
1. Dziś 7 Niedziela Zwykła. To ostatnia niedziela lutego. Dziś Niedziela adoracyjna.
Pozostańmy z Jezusem na modlitwie adoracyjnej.
2. Rozpoczynamy w tą niedzielę Tydzień trzeźwości i od środy czas Wielkiego
Postu-na Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa będzie wyłożona Księga trzeźwości.
3. Za tydzień - 1 marca - klasa trzecia szkoły podstawowej złoży również swoje
przyrzeczenia trzeźwościowe na Mszy Świętej po Gorzkich Żalach.
4. 26.02. - Środa Popielcowa rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Nie zmarnujmy
tego szczególnego czasu. Modlitwa, wyrzeczenia, dobre postanowienia, post,
niech nam towarzyszy przez 40 dni do Świąt Paschalnych.
5. W miesiącu lutym - w 3 niedzielę - parafianie ofiarowali 3.000,00 na Kościół i na
parafię. Bóg zapłać ofiarodawcom.
6. Przypominam jeszcze o zaproszeniu na kurs przedmałżeński do Bóbrki - z
Wietrzna zgłosiło się tylko 2 osoby.
7. Droga krzyżowa - w piątek o godzinie 17.00 - poprowadzi Grupa modlitewno śpiewająca. Natomiast Gorzkie Żale - za tydzień w niedziele 0 15.00.
8. Marcelina Czaja, Lena Pietruszka i Mazur Paweł wzięli udział w Olimpiadzie
z religii - o wielkich Polakach - o Janie Pawle II w Miejscu Piastowom.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 29.02. proszę rodziny; Bogacz Czapka - Leś
Kijowski. Dziękuję rodzinom; Matelowski, Różewicz za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać. Na czas Wielkiego Postu nie stawiamy
w kościele kwiatów. W sklepie u P. Danuty W. można składać ofiary na kwiaty do
Bożego Grobu.
10.Tygodnik „Niedziela” - do odebrania - dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 8 / 23 .02. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

7 Niedziela Zwykła
Zatrzymaj się, proszę ...
z Liturgii Słowa
„Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród
was mniema, że jest mądry na tym świecie,
niech się stanie głupim, by posiadł mądrość.
Mądrość bowiem tego świata jest
głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane:
„On udaremnia zamysły przebiegłych”
lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły
mędrców”...
z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 3,16-23).
„Nazaret jest szkołą, w której zaczyna się pojmować życie Jezusa: jest to szkoła
Ewangelii. Tutaj przede wszystkim uczymy się patrzeć, słuchać, rozważać
i przenikać głębokie i tajemne znaczenie tego bardzo prostego, pokornego i jakże
pięknego objawienia się Syna Bożego. Może też i całkiem nieświadomie uczymy
się Go naśladować. Najpierw lekcja milczenia. Niech się odrodzi w nas szacunek
dla milczenia, tej pięknej i niezastąpionej postawy ducha. Jakże jest nam ona
konieczna w naszym współczesnym życiu, pełnym niepokoju i napięcia, wśród
jego zamętu, zgiełku i wrzawy. O milczenie Nazaretu, naucz nas skupienia
i wejścia w siebie, otwarcia się na Boże natchnienia i słowa nauczycieli prawdy;
naucz nas potrzeby i wartości przygotowania, studium, rozważania, osobistego
życia wewnętrznego i modlitwy, której Bóg wysłuchuje w skrytości. Jest jeszcze
i lekcja życia rodzinnego. Niech Nazaret nauczy nas, czym jest rodzina, jej
wspólnota miłości, jej surowe i proste piękno, jej święty i nierozerwalny charakter.
Uczmy się od Nazaretu, że wychowanie rodzinne jest cenne i niezastąpione
i że w sferze społecznej ma ono pierwszorzędne i niezrównane znaczenie”.
( Papież Paweł VI - Szkoła Nazaretu )
Wybrał; x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż mieć…
Mam kryzys. Cz. 2.

1. Nie udawajmy w naszych kryzysach - „Nic mi nie jest”wyparcie, czy negacja problemu przed samym sobą
sprawia, że kryzys boli jeszcze bardziej. Warto dopuść
do głosu prawdę i nazwać rzeczy po imieniu, czy także
zaryzykować zaufanie i rozmowę, może spowiedź...
2. Omadlajmy problemy i kryzysy. Kryzys ma ogromną
siłę pokazywania nam prawdy, nie tylko negatywnej ale
i tej, która nauczy nas odpowiedzialności za nasze życie.
Bóg z nami współpracuje dla naszego dobra (por. Rz, 8,
28), Jezu ufam Tobie, powtarzamy, ale musimy uczyć się zmagania z kryzysami
na modlitwie, by Bóg uzdolnił nas swoją łaską do działania, by mądrze przejść
przez czas kryzysu i dojść do równowagi ducha.
3. Jedynym z najtrudniejszych chwil w przeżywanym kryzysie jest odkrycie,
że potrzebuję pomocy innych. Moje siły, pomysły i ambitne samozaparcie
przestały już dawno działać. W kryzysie trzeba znaleźć miejsce by być samemu,
ale nie wolno nam tego pomylić z osamotnieniem. Oczywiście, im bardziej
graliśmy przed innymi tych silnych, zaradnych i niemających żadnych problemów,
tym jest trudniej poprosić o pomoc. Tak, potrzebujemy w kryzysie innych, tak, bo
niezwykle ważne jest, by na stan w jakim jesteśmy spojrzał ktoś obiektywnie,
z dystansu. Oczywiście musimy mieć zaufanie, że ktoś drugi da nam prawdę,
której bardzo potrzebujemy, a nie tylko tanie recepty. Prawda i Miłość ma
ogromną moc przeprowadzenia przez kryzys, ku lepszej jakości życia.
4. Omijajmy wyszukiwarki internetowe, fast foody i „zamki błyskawiczne”...
Często w stanie kryzysu otwieramy dziś Internet przeszukując multum historii
z „życia wziętych” i poradników, sprawdzonych sposobów na kryzys – tak, by –
jak to z przeziębieniem – trwało szybko, bezboleśnie i zbyt wiele nie kosztowało.
Kultura internetowej natychmiastowości będzie naciskać, byś poradził sobie
z kryzysem równie szybko jak zamówieniem jedzenia na mieście: tanio, szybko
ale jednocześnie niezdrowo. Zaufajmy ludowej mądrości „co nagle, to po diable”
i dajmy sobie czas i cierpliwość na bycie w kryzysie. Nie dajmy się poganiać,
ciągnąc szczypiorek, nie przyspiesza się jego wzrostu, tylko się go wyrywa.
Kryzys jest procesem, jest mądrością. Myśl nie jak szybko z niego wyjść, lecz jak
go mądrze i efektywnie przeżyć. Pamiętaj także, że to co sprawdziło się u innych
ludzi, niekoniecznie musi działać u ciebie. Może taki kryzys, to idealna chwila
na poznanie siebie, swojej dynamiki, prawdy o innych. Czyż to nie wspaniałe,
że tak się wszyscy różnimy? Nie da się go uniknąć w naszym życiu kryzysów.
Jest on konieczną falą umierania i wzrostu. Urealnia i pokazuje jak się rzeczy
naprawdę mają. Dzięki niemu uczymy się podejmowania decyzji, które zmieniają
nasze życie. Mądrze i spokojnie przeżyty kryzys – rodzinny, finansowy lub
emocjonalny, czy religijny, pokaże nam naszą wartość i dojrzałość. Nie bójmy się
kryzysów, dzięki nim wiemy, że prawdziwie żyjemy. I co najważniejsze –
w każdej jego chwili jest z nami obecny Bóg, nasz Ojciec.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

13.12.1981 - Solidarność padła w tym dniu. Internowania, w różnych więzieniach
i w punktach odosobnienia. Wielu z nich nie podpisało deklaracji lojalności
wobec władz. Jest to trwanie godne najwyższego uznania. Złożyli swoje życie na
ołtarzu ofiarnym Ojczyzny. Z tego czasu musie się zrodzić coś wielkiego, bo kto
z Bogiem buduje, ten wielkie i trwale rzeczy dokonuje.
1.01.1982 - Rok pełen napięć i niepokoju odszedł, nikt nie wie jak będzie dalej, co
nam przyszłość przyniesie. W parafii wzrosła frekwencja na Mszy Świętej - 445
osób, żywotność parafii następująca; ochrzczonych - 16, ślubów - 8, zmarłych - 9.
W tym roku odeszła również najstarsza parafianka z Wietrzna Zofia Kozubal miała 101 lat.
1982 - rok wdzięczności z 600 lat obecności Maryi w Obrazie Jasnogórskim.
Zaprosiłem rodziny po domach na godzinę 21.00 przed Obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej w celu odmówienia jednej tajemnicy różańca i litanii do Matki
Bożej. W tym roku 1981 /1982 nie było wizyty duszpasterskiej z powodu złego
stanu zdrowia ks. Proboszcza. W lutym ks. Proboszcz wyjechał na Klinikę do
Lublina na operacje gardła. Operacja odbyła się w dniu 11 lutego we wspomnienie
Matki Bożej z Lourdes. Od tego roku 1982 wprowadzam w parafii Nabożeństwa
fatimskie w pierwsze soboty miesiąca, od maja do października. Udało się trochę
zachęcić ludzi do wzięcia w nich udziału. Nadal trwają prace przy remoncie
kościoła. Wprowadzaliśmy do parafii drugi odpust ku czci Matki Bożej Anielskiej,
w pierwszą niedzielę sierpnia będzie obchodzony. Ufam ze parafianie i okoliczni
mieszkańcy dopiszą swoją obecnością.
( cdn.)

