Intencje mszalne w tygodniu 27.12 - 2.01.2022 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Eugeniusz i Benigna i zmarli z rodziny Kocur

Wtorek

17.00

+Radosław Mermon - rodziny Czech i Nowak

Środa

17.00

+Radosław Mermon - od fabryki 4x4

Czwartek

17.00

+Tadeusz Szopa - od kolegów z wyprawy rowerowej

Piątek

15.00

dziękczynna za 2021 rok

Sobota

8.00

+Radosław Mermon - od rodziny Czech i Nowak

Sobota

10.30

podziękowanie za łaski - od Sióstr Służebniczek

Sobota

15.30

za parafian

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zmarli z rodzin Cypara, Smaga i Młocek

Niedziela

15.30

+Radosław Mermon - od Alicji i Grzegorza

Ogłoszenia duszpasterskie - 26.12.2021 r.
1. Dziś 26.12 - drugi dzień oktawy Bożego Narodzenia - Niedziela Świętej Rodziny.
2. W tym tygodniu wspominamy świętych i błogosławionych Kościoła; Św. Jana
Apostoła, Św. Młodziaków, męczenników, Św. Tomasza Becketa, Św. Sylwestra,
i Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki.
3. Trwa oktawa Uroczystości Świąt Bożego Narodzenia. W poniedziałek– św. Jana
błogosławieństwo wina.
4. W piątek zakończenie Roku 2021. Msza Święta dziękczynna o godzinie 15.00.
5. W sobotę Świętej Bożej Rodzicielki - Nowy Rok. Msze Święte o godzinie 8.00,
10.30 i o godzinie 15.30. Jest to również pierwsza sobota miesiąca stycznia.
6. Dziękuje zaangażowanym za pomoc w wystroju kościoła na Święta.
7. Rozpoczynamy wizytę duszpasterską jak w ubiegłym roku w Kościele. I do
kościoła będę zapraszał kolejne rodziny naszej parafii, na Mszę Świętą, wspólne
kolędowanie, modlitwę i liturgie, zachęcam rodziny by uświetniły liturgie przez
czytania lub modlitwę wiernych.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Sprzątanie kościoła następne będzie dopiero po Nowym Roku. Dziś dziękuję
rodzinom; Chomentowski, Mikosz, Cichy Szombara, za ostatnie świąteczne
sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - numer świąteczny - jak zawsze - dla prenumeratorów
w zakrystii. Wyłożony jest również - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”. A kolejna „Niedziela” już po Nowym Roku.
11. Niech Bóg nam błogosławi na Święta i na Nowy Rok.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 52 / 25/26. 12. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym
sam żyję...
Uroczystość
Narodzenia Pańskiego
Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan,
Zbawiciel.
Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Śpiewajcie Panu,
sławcie Jego imię.
Ps 96 (95), 1-2a. 2b-3. 11-12. 13
(R.: por. Łk 2, 11)
Jaki miał plan na życie Józef z Maryją?
Józef chciał utworzyć normalną, skromną
rodzinę. Chciał troszczyć się o swoją żonę
i dzieci, pracować dla nich. Być może takie właśnie miał oczekiwania, gdy spadła
na niego wiadomość, która je całkowicie zburzyła. Ale Józef nie buntował się, nie
wypytywał Maryi, skąd pod jej sercem nowe życie. Nie wiadomo jednak, co działo
się w jego sercu. Chciał, pomimo wszystko Ją chronić. Chciał Ją odesłać daleko od
ciekawskich i wścibskich spojrzeń. Wystarczył jeden jego sen, w którym otrzymał
światło, by zaakceptował Boży plan. Chcąc być blisko Boga trzeba być gotowym
na ciągłe weryfikowanie swoich oczekiwań i zmianę planów. I choć będzie się nam
może wydawało to absurdalne, czy niesprawiedliwe, to jednak, patrząc na Maryję
i Józefa, mamy pewność, że warto zaufać Bogu. Tak, Pan Bóg wie, co dla każdego
człowieka jest najlepsze. Trzeba pozwolić Bogu działać, a wtedy możemy być
świadkami wielkich rzeczy, również cudu Bożego Narodzenia.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą ...

Święty Józef w Świętej Rodzinie.

Przy Józefie Jezus Chrystus stawał się człowiekiem. A Św. Józef przy Jezusie stał
się Ojcem. Tak, jego postać w obrazach i figurach z ewangelicznych przypowieści
występuje z pewnością w nauczaniu Chrystusa. Dla dorastającego Jezusa Józef
był obrazem Ojca niebieskiego. A dla nas dzisiaj jest ważny, rzuca bowiem też
wyzwanie temu, co uważamy za ważne, za sukces, czy poczucie spełnienia.
Papież Franciszek jest bardzo związany z postacią Św. Józefa. Jak sam przyznał,
od ponad czterdziestu lat, codziennie po porannej jutrzni odmawia modlitwę do
św. Józefa, zaczerpniętą z XIX-wiecznego modlitewnika. I też swój pontyfikat
zainaugurował w Jego uroczystość, w marcu 2013 r. Dopisał imię św. Józefa do
podstawowych Modlitw Eucharystycznych, z których najczęściej korzystamy przy
odprawianiu Mszy Świętej. Franciszek w modlitwie kończącej list mówi nawet
o Chrystusie - czyli Mesjaszu, który kształtuje się jako człowiek ze Św. Józefem.
Jezus nie ma z niego ciała. Fizycznie nie pochodzi od niego. Ale człowieczeństwo
to coś więcej niż materialne ciało, ta wielka tajemnica. Nie do przecenienia jest
zatem rola ojca w kształtowaniu człowieczeństwa swoich dzieci. I ocena tego,
przyjrzenie się temu powinno się stać jednym z ważniejszych punktów rachunku
sumienia ojców w odniesieniu do swoich dzieci. Tak, Św. Józef nie był ojcem
fizycznym Jezusa, ale przez swoje odniesienie do Niego „stał się” ojcem. To jest
proces. Józef stał się ojcem nie przez udział w poczęciu Syna Bożego, ale przez
odpowiedzialność i troskę, którą Mu okazał. Józef wziął na siebie
odpowiedzialność za losy Maryi i małego Jezusa. Możemy to nazywać, że był
opiekunem, ale też prawdziwe jest stwierdzenie, że sprawował wobec Chrystusa
ojcostwo.
I dlatego ile razy bierzemy odpowiedzialność za życie
drugiego, troszczymy się
o niego, tyle razy stajemy się dla niego ojcem.
Zachwycają fragmenty Ewangelii, w których Jezus przedstawia obraz Boga Ojca.
Skąd Jezus wziął to przekonanie, co było dla niego inspiracją? myślę że był to
przykład Świetego Józefa. Jednym z najmocniejszych przesłań, które powinny
nam zostać po tym Roku Św. Józefa jest jego postawa w najtrudniejszym,
najciemniejszym czasie jego historii. Miał wtedy może ze 20 lat, był po pierwszym
etapie zaślubin z Maryją i dowiedział się, że Ona już nosi pod sercem nie jego
dziecko. Jego świat runął i nawet słowa Ewangelisty, że „był człowiekiem
sprawiedliwym” i chciał oddalić nowopoślubioną małżonkę „potajemnie” nie
oddają dramatu, jaki się wtedy rozgrywał w jego sercu.
Święty Józef został mocno zakwestionowany w swoich planach, wyobrażeniach
i decyzjach. Na nasze standardy był człowiekiem przegranym, a jednak pozostał
otwarty na rzeczywistość taką, jaka jest. Nie myślał życzeniowo. Nie obrażał się
na świat. Św. Józef nie był konformistą, ubolewającym nad tym, że rzeczy nie idą
po jego myśli. Jego postawa jest inna. Rzuca wyzwanie naszym pretensjom do
świata, do innych, do Boga. Pomaga nam z odwagą przyjąć Boże prowadzenie,
jakiekolwiek by ono nie było. Przynajmniej to niech nam zostanie po Roku
Świetego Józefa i pozwoli nam to inaczej spojrzeć na Boże Narodzenie.
Niech Bóg będzie obecny na świętach w naszych rodzinach.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Życzenia świąteczne na Bożę Narodzenia .
Ma granice Nieskończony...

Najpopularniejszym świętem chrześcijańskim jest Boże Narodzenie.
Wokół niego wytworzyło się mnóstwo przepięknych zwyczajów i czcigodnych
tradycji: wieczerza wigilijna, opłatek, kolędy, jasełka, gwiazdka, choinka…
Istnieje realna obawa, że zatrzymamy się na ich powierzchni i nie dotarłszy do
jądra tajemnicy, poprzestaniemy na płytkich uciechach, a zamiast głębi przeżycia
pozostanie nam … tylko „pusty śmiech”. Tymczasem centralną i najważniejszą
prawdą tych świąt jest to, że Słowo ciałem się stało, że przyszedł Bóg i pozostał
z nami. W tej stajence betlejemskiej nie dziwi to, że w niej znajduje się wół, osioł,
słoma, licha strzecha, pajęczyny, jagnięta, pasterze... tak jest normalnie, tak bywa
w każdej stajni. Zdumiewające jest jednak to, że jest tam Dzieciątko, i to, że jest
Ono Bogiem. Tak, Bóg w stajni… Dla nas porzucił śliczne niebo i obrał barłogi.
Przyszedł cicho, dyskretnie, bezpretensjonalnie, jak brat, jak przyjaciel i sługa.
Wielcy tego świata nie mogą pojąć Boga uniżonego. Tworzą więc obraz Boga na
swój wzór. Zatroskani, dumni i zazdrośni o własne wpływy i wielkość lękają się
Boga wytworzonego przez ich małostkową wyobraźnię. Jakże to nierozumne
obawy. Nie odbiera przecież królestw ziemskich Ten, który daje niebieskie. On
przychodzi cicho. Nie narzuca się. Przybywa i mówi: „Nie bój się, Izraelu! Nie bójcie
się otworzyć granic przed Chrystusem” - tak Bóg mówi ustami swego Namiestnika
na ziemi: „Nie lękajcie się! Ja jestem”. Czy ogarniamy rozpiętość tych kontrastów?
Pamiętajmy o nich, gdy śpiewamy: Bóg się rodzi, moc truchleje. Wsłuchajmy się
w głos Dzieciątka w żłobie! Niech otworzy się nasze serce ...

