Intencje mszalne w tygodniu 25.01 - 31.01.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+ Ignacy Wójcik - od parafian z Wietrzna

Wtorek

17.00

+Alfreda i Stanisław Drobek

Środa

17.00

+Ignacy Wójcik

Czwartek

17.00

+ Alfreda Drobek - od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

+Eleonora Zajchowska - od rodziny Adamskich

Sobota

17.00

+Ignacy Wójcik - od parafian z Wietrzna

Niedziela

8.00

+ Eleonora Zajchowska - od Jerzego Adamskiego z rodziną

Niedziela

10.30

+Ignacy Wójcik - od parafian z Wietrzna

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.01.2021 r.
1. 3 Niedziela zwykła. Dziś Niedziela refleksji na darem Bożego Słowa, nad darem
tajemnicy oddziaływania Słowa Bożego na życie chrześcijańskie. Odkrywajmy
i my refleksję nad Słowem Bożym, Księgą Pisma Świetego, wiarą i nad słowem
pisanym i ogłaszanym w mediach i w prasie. Pamiętajmy o mediach katolickich.
2. Jutro - 25. o1. - zakończenie Tygodnia modlitw o jedność chrześcijan i święto
nawrócenia św. Pawła Apostoła. Niech w nas trwa modlitewna troska o jedność.
3. 2260 złp. to suma ofiar z 3 Niedzieli miesiąca. Bardzo dziękuje wszystkim
ofiarodawcom. W Gazetce Parafialnej jest zamieszczone podsumowanie - a w tym
numerze - dotyczy ono ofiarności parafian za miniony rok 2020 i za ostatnie 7 lat.
Zapoznajmy się i pamiętajmy o tym gdyż ofiarność to równocześnie wyraz naszej
wiary i zrozumienia czym jest wspólnota parafii.
4. Zapraszam klasy Szkoły Podstawowej 4-8 na spotkanie do salki parafialnej,
w celu podsumowania I półrocza. Na poniedziałek zapraszam klasę 4, 5, 6.
a na wtorek klasę 7,8 w ramach przygotowania do sakramentu Bierzmowania.
5. W tym tygodniu liturgiczne wspomnienie: nawrócenie św. Pawła - 25.01; - 28.01
- św. Tomasza z Akwinu; a 30.01. - ks. Bronisława Markiewicza założyciela Zakonu
Michalitów i Sióstr Michalitek z Miejsca Piastowego.
6. Dziś przez Radio Fara można również uczestniczyć w modlitwie i w kolędzie
z ks. Arcybiskupem Adamem Szalem.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 30.01. proszę rodziny; Gazda Włodyka.
Dziękuję rodzinom; Godek, Godek–Klaczak za ostatnie sprzątnie kościoła i za
świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 4 / 24. 01. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

3 Niedziela Zwykła
Rozważajcie, proszę ...
z Liturgii Słowa
„Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał
Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja,
jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.
Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię,
że się staniecie rybakami ludzi”.
I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim”.
z Ewangelii według św. Marka (Mk 1,14-20)
A oni natychmiast zostawili swoje sieci i poszli za
Nim… tak pisze św. Marek Ewangelista. Opuścili
tych, do których byli przywiązani całe swoje dotychczasowe życie, a także miejsca,
z którymi byli związani od zawsze i poszli za Nim. Czy żałowali ? Może chwilami,
kiedy jeszcze wszystkiego nie rozumieli, gdy byli wychowywani i katechizowani
przez Jezusa. I codziennie też musieli dokonywać wyboru, czy jeszcze iść za Nim,
nawet wtedy, gdy już nie było Go pośród nich, bo odszedł do nieba i pozostał
w Eucharystii. Apostołowie i uczniowie, by pójść za Jezusem, zerwali też z tym,
co mogło ich rozpraszać i oddalać od właściwych celów i, to co najważniejsze,
oni zrobili to natychmiast. Ich świadectwo wiary jest znakiem i dla nas.
Dzisiejszy świat tak mocno przywiązał nas do swoich spraw, że trudno bez nich
żyć, a co dopiero natychmiast je dla Niego pozostawić. Tak bardzo związaliśmy się
z nimi, że nie zauważamy, gdy ktoś potrzebuje naszej pomocy, przestaliśmy być
wrażliwi na Boże Słowo. A On chce, by zostawić to, co od Niego oddala i pójść za
Nim. Najlepiej natychmiast, by czynić wiernie swoje zadania z miłością. Pole tych
naszych spraw jest wielkie i wymaga Jezusowej miłości i Jego Ewangelii.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Czy Kościół jest w kryzysie ?
Cz. 2.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kościół przeżywa dziś *kryzys* grzmią media...
Według nich coraz więcej Polaków i Polek traci
z Kościołem kontakt. Co jest tego przyczyną?
Jedni mówią: społeczne grzechy ludzi Kościoła...
Inni podsumowują: medialna nagonka.
Kto ma zatem rację ? Myślę, że i to małe
rozważanie wywoła wiele pytań i wielorakich
komentarzy. Ale nie o rację tylko chodzi, ale
bardziej co z tym my zrobimy...
Zło istniało w Kościele nawet w czasach Jego
duchowej i misyjnej świetności; w czasach gdy Kościół był znakiem wielkiego
autorytetu, i pamiętamy zapewnie i to, że Kościół znakomicie się rozwijał, gdy był
oczerniany i prześladowany. Zatem jak widać, obie te hipotezy, czyli hipoteza
wewnętrznych grzeszników, oraz hipoteza zewnętrznych wrogów podają tylko
częściowe wyjaśnienie kryzysu Kościoła. Gdzie więc leży główna przyczyna tego
ogłaszanego kryzysu lub niepewności ?
Sprawa jest skomplikowana i wymaga wielu analiz. Gdyby trzeba było prosto
odpowiedzieć na powyższe pytanie i krótko, można by było zaryzykować słowa:
„przyczyną jest po prostu to, że coraz więcej ludzi nie chce być chrześcijanami”...
tak jak mawiała św. Matka Teresa z Kalkuty. A ludzie nie chcą być chrześcijanami
i dlatego, że chrześcijaństwo jest też trudne. I co więcej, jego praktykowanie dziś
w tych naszych współczesnych czasach jest trudniejsze niż dawniej...
Chrześcijaństwo jest trudne, i nie neguję tego, że jego przesłanie jest wspaniałe
i pociągające, i nie twierdzę też, że ludzie, którzy w naszym kręgu kulturowym nie
wybrali chrześcijaństwa, są gorsi. Chcę tylko powiedzieć, że życie chrześcijańskie
wymaga specjalnego nastawienia serca. Religia wymaga bowiem otwartości na
nadprzyrodzoność – a współczesna wiedza i kultura mediów bombardują nas
tym, co tylko przyjemne. Chrześcijaństwo wymaga zaparcia się samego siebie, by
służyć Chrystusowi w najmniejszych – a ideałem naszego obecnego świata jest
niestety tylko konsumpcja (!). Chrześcijaństwo było i jest trudne, dlatego ludzie
żyjąc w Kościele lub w Jego okolicach i wiedzą, że pomimo grzechów i ułomności
Pasterzy Kościoła można w Nim usłyszeć, przygłuszony niedoskonałościami, głos
Boga. Ten Głos, przemienia i skierowuje nas do tego, co w górze , ku temu tez co
doskonałe. Można też spotkać w Kościele tych, którzy naprawdę przejęli się tym
głosem i świętością swego życia dali nam przykład i wsparcie. Dziś wielu ludzi nie
chce lub nie potrafi wspólnotowo wsłuchiwać się w głos Boga, a jeśli dopuszczają
jakiś rodzaj duchowości do siebie, to jest ona zindywidualizowana, spontaniczna
i czasem bardzo przypadkowa. Taka duchowość nie oprze się pokusom zejścia na
łatwiznę. Dlatego ci, którzy nie dają szansy Kościołowi, nie dają szansy i samym
sobie. Warto o tym pamiętać i w sercu rozważać.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Podsumowanie roku 2020. Cz. 4.

Sprawy materialne (dochody i wydatki) naszej parafii w minionym 2020 roku
przedstawiają się następująco: ofiary parafian - w 3 niedzielę miesiąca - oraz ofiary
składane na konto bankowe parafii to suma: 34.610,oo złp. Przypomnę jeszcze
parafianom numer konta parafii; PKO Bank Polski S.A. - Oddział 1 - w Krośnie
i w Dukli; Numer konta parafialnego; 89 1020 2964 0000 6702 0174 8771.
W roku epidemii tych ofiar było mniej niż w porównywalnym roku 2019 o 1/3.
Na 216 domów w naszej parafii, 1/3 nie uczestniczy jeszcze w ofiarności. Na koncie
bankowym jest zatem zaoszczędzona suma; 52.264,00 złp. W tym roku czeka nas
jeszcze remont choru i organów na łączną sumę ponad 95.ooo,00 złp.
A statystycznie przedstawiając ofiarność parafian, to wygląda ona następująco;
- ofiary na cały rok - od jednego domu - to sumy - od 50,00 złp. do 1500,00 złp.
- średnia ofiar na rodzinę z uwzględnieniem i tych domów, które nie uczestniczą
w ofiarności - 160, 23 złp.
- Średnia ofiar - bez rodzin, które nie uczestniczą w ofiarności - 238,68 złp.
Dane ofiarności na naszą parafię i Kościół dotyczą lat; 2014 - 2020, gdyż w czasie
proboszczowania ks. Jana Wosiewicza system ofiar na rzecz parafii Wietrzno był
inny, miał inny charakter. W minionym już 7 - leciu największa ofiarność parafian
była w 2018 r. Czas epidemii zahamował bardzo ofiarność parafian (?!).
Mamy też oszczędności, które na konie bankowym sięgają ostatnich 3 lat.
Pamiętajmy, że suma ofiar parafian sprawia, że można przeprowadzać wielorakie
inwestycje przy kościele i parafii, gdyż jest to tzw. wkład własny bez którego
trudno też o dotacje z innych wspomagających remonty i konserwacje.
Ofiarność na rzecz parafii i kościoła to nie tyle cecha zamożności, ile bardziej
otwartego serca, które jest wierne, kocha i rozumie potrzebę zatroskania
o Kościół i wspólnotę parafii pod względem materialnym. (cdn.)

