Intencje mszalne w tygodniu 27.01 - 2.02.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Franciszek Czaja - od rodziny Czapków

Wtorek

17.00

zm. +Franciszek Czaja - od rodziny Bogacz

Środa

17.00

zm. +Maria i Władysław i zmarli z rodziny Smolak

Czwartek

17.00

zm. +Franciszek Czaja - od rodziny Wierdak

Piątek

17.00

zm. +Józefa, Martyna i Weronika

Sobota

17.00

zm. +Franciszek Czaja - od rodziny Sidorów

Niedziela

8.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - od uczestników pogrzebu

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. +Franciszek Czaja– od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 26.01.2020 r.
1. 3 Niedziela zwykła. Dziś z inicjatywy Papieża Franciszka obchodzimy Niedziele
Słowa Bożego. Zreflektujmy się dziś jakie miejsce zajmuje w naszym życiu Słowo
Boże. Modlitwa Bożym Słowem to nasz przywilej.
2. W naszej parafii - dziś 26.01 - niedziela adoracyjna. Pozostańmy na modlitwę
przed Najświętszym Sakramentem.
3. 2440,00 to suma ofiar z miesiąca stycznia. Bóg zapłać wszystkim pamietającym
ofiarodawcom.
4. Dziś tez podsumowanie wydatków i przychodów naszej parafii.
5. W tym tygodniu - 1.02. - pierwsza sobota miesiąca lutego.
6. Za tydzień - 2.02. - Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej.
7. Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania proszę - w czwartek - na spotkanie
comiesięczne na Mszy Świętej i w salce parafialnej po Mszy Świętej.
8. Klasa trzecia szkoły podstawowej ma swoje spotkanie formacyjne połączone
z błogosławieństwem modlitewników - 2.02. - o godzinie 15.30. Po Mszy Świętej
spotkanie z rodzicami w salce parafialnej.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
8. Zapraszam chętnych na spotkania we wspólnocie w salce parafialnej w piątek.
9. Do sprzątania kościoła, rozebrania choinek i szopki - na sobotę - 1.02. proszę
rodziny; Urbanik, Klecha - Majer, Stadnicki, Stanisz, Nowak, Szczurek, Szydło.
Dziękuję rodzinom; Zgrych - Zborowski za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty
do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Zapraszamy na spotkanie jasełkowe z teatrzykiem „Wietrzyk” na godzinę
17.00 - w dzisiejszą niedziele - do Domu Ludowego.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 4 / 26 . 01. 2020 r. ( Rok V I).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

3 Niedziela Zwykła
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
„Upominam was, bracia, w imię naszego
Pana Jezusa Chrystusa, abyście byli
zgodni i by nie było wśród was rozłamów;
byście byli jednego ducha i jednej myśli.
Myślę o tym, co każdy z was mówi:
„Ja jestem Pawła, a ja Apollosa;
ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za
was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni ?”
z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1,10-13.17)
Grzesznicy - to im Jezus w Ewangelii zawsze pokazuje Miłość Boga, przebaczenie
i sposób zmiany, naprawienia swojego życia, bo On przyszedł znaleźć i ocalić to,
co zginęło. W Ewangelii faryzeusze potępiają grzeszników, bo nie pasują do ich
ciasnego i przewrotnego myślenia, które „przecedza komara, a połyka wielbłąda”.
Panu Jezusowi nie chodzi o zewnętrzną doskonałość, ale wewnętrzną przemianę
w duchu miłosierdzia. Nie powołuje doskonałych, ale udoskonala powołanych.
Jezus doskonale wie, że „nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”.
Inicjatywa odpuszczenia grzechów leży zawsze po stronie Boga, po stronie Jezusa
Chrystusa. Nie zależy od człowieka, który działa …„jeśli”, „to”… „coś” za „coś”...
Darowanie grzechów, powołanie jest zawsze Bożym darem. Zawsze. Zawsze.
Czy człowiek zechce skorzystać, czy zatnie się w oporze i powie Bogu „nie”. Bóg
każdemu, bez wyjątku, daje szansę. Tylko, że „jeśli” człowiek wykaże się inną
inicjatywą i odrzuci Bożą ofertę, jedność, odpuszczenie grzechów go ominie.
Idźmy za tym modlitewnym wołaniem Kościoła o jedność. To właśnie w jedności
skrywa się największa siła chrześcijan i nas gdy uwierzymy...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Nie zabijaj słowem. Cz. 1.

Dzisiaj odpowiedzialność za słowo wydaje się
o wiele większa niż kiedykolwiek wcześniej.
Skoro praktycznie każdy ma dostęp do mediów
społecznościowych, wszystko, co mówimy,
może w mgnieniu oka dotrzeć do tysięcy osób.
Sw. Augustyn zapisał słowa; „Czym jest głos bez
słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nie
oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale
sercu nie przynosi pożytku. Rozważmy, w jakim
porządku dochodzi do wzbogacenia serca.
Gdy myślę o tym, co mam powiedzieć, wtedy
słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci coś
powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to, co już istnieje w moim. W tym
celu posługuję się głosem i mówię do ciebie, aby słowo, które jest we mnie, mogło
dotrzeć do ciebie i przeniknąć do twojego serca. Dźwięk głosu pozwala ci zrozumieć
słowo. Ten dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione dotarło do twojego serca,
a równocześnie pozostaje i w moim sercu…” (św. Augustyn).
Wypowiedź św. Augustyna ma również znaczenie metaforyczne. Słowo może
motywować do rozwoju, zachęcać go do czynienia dobra, pomóc człowiekowi
w odnalezieniu sensu życia. Za pomocą słowa można też doprowadzić kogoś do
załamania, odebrać mu chęć do życia. Dlatego z tym, co mówimy i piszemy,
wiąże się wielka odpowiedzialność. (!)
Odpowiedzialność za nasze myśli, słowa i Słowo, to znak i znamię dojrzałości.
Rozmowy, które do tej pory toczyły się w cztery oczy, ewentualnie w niewielkim
gronie, dzisiaj prowadzone są w przestrzeni publicznej. Ponieważ łatwiej napisać
coś złego, przykrego o kimś niż powiedzieć to, patrząc mu w oczy, dlatego *hejt*
leje się szerokim strumieniem na internetowych portalach i jakże często również
topi ludzką godność. Jesteśmy dziś bardzo przyzwyczajeni do tego, by wszystko
po swojemu oceniać, komentować, interpretować, ale często bez zrozumienia.
Jak w starożytnym Rzymie - decydujemy o tym - czy skierujemy kciuk w górę i w ten sposób wyrazimy swoją aprobatę, czy też w dół - by skazać jakąś ideę,
wartość nawet na śmierć. Takim sprzymierzeńcem naszym w Internecie bardzo
często jest anonimowość, gdyż pozwala ona zapomnieć o odpowiedzialności,
nikt nie będzie wiedział, kto jest autorem raniących napisanych słów.
Przerażające również jest i to, że przeróżne formy tego *hejtu* pojawiają się też
w grupach, których zadaniem jest łączenie ludzi dążących do dobra. W ten
sposób trudno przekonać kogokolwiek do zmian na lepsze, a o wiele łatwiej
skutecznie zniechęcić w drodze do poszukiwania prawdy. Tak, jeżeli chcemy
edukować innych w jakimkolwiek ważnym temacie, przede wszystkim musimy
dać im przestrzeń do tego, by stawiali małe kroki, godzić się na również na swoją
niedoskonałość. Miłość jest krucha i wymaga zatroskania by mogła zakwitnąć.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

27.12.1979 - Święta w tym roku będziemy wspominać jako dobre. Pogoda bardzo
dobra, tylko znów brak śniegu. Sam dzień Bożego Narodzenia ciepły i słoneczny
raczej jak w Wielką Niedzielą, na Wielkanoc. Dużo osób wzięło udział w Pasterce,
i sporo osób przystąpiło do Komunii Świętej.
31.12.1979 - w dniu zakończenia roku a. D. 1979 Msza Święta z kazaniem o godzinie
17.00 potem Nieszpory i suplikacje i Ciebie Boga wysławiamy... za miniony rok.
Wystawienie Jezusa Eucharystycznego trwa do godziny 24.00, a o północy Msza
Święta na powitanie Nowego Roku 1980. Ludzie nawet dopisują. Kończący się rok
zamyka się następującymi danymi; 10 urodzonych, 5 ślubów i 9 pogrzebów.
6.01.1980 - Przyszła wreszcie zima, choć mało śniegu, ale za to bardzo duży mróz
i wiatr, wieje bardzo mocno.
9.01.1980 - dziś mozolna praca przy drzewie przy jodlach i przy dębie. Bardzo
ofiarnie pracowali następujący parafianie; Stanisław Pytlak, Zygmunt Stadnicki,
Ferdynand Kusiak, Henryk Nowak, Leopold Piotrowski, Józef Szyszlak, Kazimierz
Trojanowski, Tadeusz Guzik, sołtys - Piotr Sanocki, Zbigniew Gruszczyński, Florian
Pelczarski, Tadeusz Kucharski, Edward Wojtowicz, Eugeniusz Rak, Stanisław Bek,
Tadeusz Szopa, Władysław Piotrowski, Bogu dziękuje, że parafianie nie zawiedli.
19.01. 1980 - zakończyłem kolędę – wizytę duszpasterską - nawet kiedyś dla mnie
nieżyczliwi otwarli swoje domy w tym roku. (…). Bóg zadziałał, wspierał laską.
20.01.1980 - Zima nadal łagodna, choć mroźna i wietrzna.
27.01.1980 - Nowa przewodnicząca Koła Gospodyń Michalina Solińska powitała
Ks. Proboszcza na opłatku w Domu Ludowym, tradycja jest podtrzymywana.
(cdn.)

