Intencje mszalne w tygodniu 28.09 - 4.10.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Irena Gibadło - od córki Marii

Wtorek

12.00

1. Za parafian

Wtorek

18.00

+Leonia i Sanoccy

Środa

18.00

+ Irena Gibadło - od wnuka Macieja z rodziną

Czwartek

17.00

+Irena Gibadło - od rodziny Kosztylów

Piątek

17.00

+Irena Gibadło - od rodziny Bogaczy i Urbańskich

Sobota

17.00

+ks. Józef Fejdasz - od parafian

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+Zdzisław Liwosz - 1 rocznica śmierci

Niedziela

15.30

+Irena Gibadło - od wnuczki Magdaleny z mężem

2. + Michalina Piotrowska

Ogłoszenia duszpasterskie - 27.09.2020 r.
1. 26 Niedziela zwykła w czasie epidemii. Dziś parafialna niedziela adoracyjna i
podsumowanie dla kandydatów po sakramencie bierzmowania o godzinie 15.30.
2. We wtorek - 29.09. - Odpust Parafialny św. Michała Archanioła. Uroczystościom
przewodniczył będzie ks. profesor Stanisław Nabywaniec. Suma o godzinie 12.00
i druga Msza Święta w tym dniu o godzinie 18.00. Pamiętajmy również, że to też
dzień świąteczny, dzień bez pracy.
3. W czwartek 1.10. początek października i początek nabożeństw różańcowych.
Zapraszam dzieci, młodzież, dorosłych do Różańcowej Modlitwy z konkursem
biblijnym i układaniem puzzli. Początek nabożeństwa o godzinie 17.00.
Niech nas nie zabraknie na Modlitwie Różańcowej. Będziemy odmawiać Różaniec
rodzinami i na wiele innych sposobów, również w języku łacińskim.
4. W tym tygodniu również pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca
października. Wyjazd do chorych w piątek od godziny 8.00. Przypominam też
o sakramencie pokuty - o spowiedzi i o zadośćuczynieniu po tym sakramencie.
5. 3.210 złp. - to suma ofiar Was parafian z 3 Niedzieli miesiąca września.
Bóg zapłać ofiarodawcom.
6. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 3.10. proszę rodziny; Rak, Smaga, Sajdak,
Mercik - Głód. Dziękuję rodzinom; Sęp, Szydło - Bogacz, Wójtowicz, Bieniek,
Czelniak, Cypara, Czaja za ostatnie odpustowe sprzątanie kościoła i za świeże
kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 39 / 27. 09. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

26 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
Z Liturgii Słowa
„Wtedy Jezus rzekł do nich:
„Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami
do królestwa niebieskiego.
Przyszedł bowiem do was Jan drogą
sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście.
Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice.
Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie
opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”...
z Ewangelii według Świetego Mateusza
(Mt 21, 28-32)
Jesteśmy bardzo różni, również i w Kościele. Nie tylko na co dzień trudnimy się
różnymi zajęciami, ale mamy też inne powołania, zadania, temperamenty, inne
charaktery, inne pomysły i inne wizje tego, jak najlepiej kształtować chrześcijańską
duchowość i codzienne życie. Nieraz może pytamy czy duchowość ignacjańska
(Jezuicka) jest lepsza od franciszkańskiej ? Czy może neokatechumenat jest lepszy
od oazy? A może lepiej czytać „Nasz Dziennik” a może jeszcze inne gazety ? ...
Tak nieraz się spieramy, ale trzeba nam pamiętać, że jednego mamy Ojca, „który
jest i działa ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”... Jedno jest też
nasze podstawowe powołanie – do bycia uczniami Jezusa, i do nieba – jedna jest
też nasza nadzieja. Wrogość i prowokacje wobec współbraci, wobec siebie, to
duży błąd. Jak spojrzymy sobie w niebie w oczy, gdy zamiast miłości trzyma nas
nienawiść ? Tak, warto opanować emocje, by głębiej i mocniej uwierzyć.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Wskazania św. Matki Teresy
z Kalkuty. Cz. 3.
Dzieci trzeba uczyć modlitwy, a rodzice powinni
modlić się razem z dziećmi. Ludzie zwracają się do
mnie z pytaniem, jakiej rady mogę udzielić skłóconym
ze sobą małżeństwom?... Odpowiadam zawsze:
„Niechaj się modlą i przebaczają sobie”...
Dzieciom ze skłóconych rodzin mówię to samo:
„Módlcie się i przebaczajcie”... Samotnym matkom,
pozbawionym rodzinnego wsparcia, powtarzam:
„Módlcie się i przebaczajcie”.
W naszej drodze do pełni szczęścia jedna rzecz jest
zawsze absolutnie konieczna: spowiedź. Spowiedź jest zawsze aktem pokory,
sakramentem miłości i przebaczenia, w którym pozwalam Jezusowi uwolnić mnie
od wszystkiego, co dzieli i niszczy. Do spowiedzi powinniśmy przystępować też
z wielką prostotą, jak dzieci... Jeżeli coś cię trapi, pójdź do spowiedzi i oczyść
swoje serce, bo Jezus poprzez kapłana wybacza wszystko. Jak cudowny jest ten
dar Boga, dzięki któremu obarczeni grzechem możemy uklęknąć przy
konfesjonale i już za chwilę odejść całkowicie oczyszczeni. Każdego wieczoru
przed snem
powinieneś robić rachunek sumienia (nie wiadomo, czy
dożyjesz rana!).
Wszystko, co cię gnębi, co obciąża twoje sumienie,
powinieneś wyznać na
spowiedzi, a potem naprawić.
Na przykład jeśli cokolwiek komuś skradłeś, staraj się oddać. Jeśli sprawiłeś
komuś przykrość, przeproś natychmiast, nie zwlekaj. Jeśli jest to niemożliwe,
wtedy przynajmniej wyznaj Bogu, że bardzo tego żałujesz.
Jak dobrze jest pójść do spowiedzi i uwolnić się od przygniatającego nas ciężaru,
i mieć czyste serce. Grzech kroczy za nami, jest w nas. Nie wolno zniechęcać się
i popadać w rozpacz, tylko wierzyć w czułą miłość Bożą.
Jesteśmy dla Niego drogocenni, gdyż nas kocha, kocha tak czule, że
ukształtował nas swymi dłońmi. Kiedy wydaje ci się, że twoje serce zaraz pęknie
z bólu, myśl wówczas w ten sposób: „Jestem drogocenny dla Niego, kocha mnie.
Wezwał mnie po imieniu. Jestem Jego własnością”...
Pamiętajcie, że Bóg jest miłosiernym Ojcem wszystkich ludzi. Jesteśmy Jego
dziećmi i zawsze nam przebaczy, uwolni, uzdrowi, jeżeli tylko się do Niego
zwrócimy. Przedtem jednak zajrzyjcie w głąb własnego serca, czy nie tkwi w nim
żal do osób, którym nie potraficie przebaczyć, bo nie można zwracać się do Boga
z prośbą o przebaczenie, gdy sami nie chcemy innym przebaczyć.
Pamiętajcie, że jeżeli żal wasz będzie naprawdę szczery, płynący z czystego
serca, wtedy doświadczycie cudu Bożego miłosierdzia. Módlcie się o to, abyście
potrafili przebaczyć tym, którzy was ranią albo których nie lubicie, i przebaczajcie
tak samo, jak i wam zostało przebaczone.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

1.09. 1991 - o godzinie 17.00 na wzgórzu jak co roku uroczysta Msza Święta
w obecności kilkudziesięciu osób - szkoda, że nie policzyłem. Dziękowaliśmy Bogu
za zebrane plony, posililiśmy o błogosławieństwo w pracy rolników, po Mszy
Świętej poświecenie ziarna na siew, i poczęstunek chlebem przyniesionym do
ołtarza, chleb upiekła i ofiarowała pani Kazimiera Biały. Dziękujemy za ten jej dar.
2.09.1991 - o godzinie 8.00 w kościele uroczysta Msza Święta o Duchu Świętym
w intencji dzieci, nauczycieli i rodziców, ale rodziców na Mszy Świętej garstka,
nie przyszli by z Bogiem rozpocząć nowy rok szkolny. I tak oto znów wychowanie
młodego pokolenia spada na barki nauczycieli i księdza.
4.12.1991 - długo nie pisałem w kronice, a wydarzeń było sporo. W dniach od
25-28.09. renowacja Misji Świętych, głosił kazania ks. Jan Butrym, misjonarz.
W październiku znów parafianie zostali sami, z powodu misji, zastępował mnie
ks. Tadeusz Jakubiński, a Różaniec odmawiali parafianie pod przewodnictwem
p. Marii Kopacz. Listopad przeszedł szaro i smętnawo, a wręcz smutno.
W grudniu rozpoczęły się spowiedzi adwentowe, największa spowiedź zawsze
w Lubatowej i w Dukli. Zaczyna się zima, lekki mróz, a sytuacja ekonomiczna
w kraju tragiczna, inflacja i brak perspektyw, oraz antyklerykalizm tak mocny, że
serce boli, ja w tym roku sporo czasu jestem na misjach i rekolekcjach, parafianie
odetchną ode mnie. A w szkole zmiana, wyremontowano starą szkołę będzie
więcej sal lekcyjnych. Dyrektor Andrzej Czekaj o tym do mnie mówił i cieszył się
bardzo z tego remontu starej szkoły.
27.12.1991 - zima uderzyła bardzo mocno, śnieg, zamiecie i zawieje, nie można
było nawet dojść do kościoła. A przecież Święta Bożego Narodzenia to dar
wspólnoty w kościele. Stan zdrowia nie pozwala mi iść w tym roku z wizytą
duszpasterską. (cdn.)

