Intencje mszalne w tygodniu 27.12 - 3.01.2021 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

+Leonia i Bronisław Guzik

Wtorek

17.00

za zmarłych z rodziny Wyszkowskich

Środa

17.00

+Helena, Bronisław, Jan Czelny

Czwartek

15.00

zakończenie roku 2020 - dziękczynno - błagalna Msza Świętą

17.00

z próbą o Boże łaski na 2021 r.

8.00

w intencji Bogu wiadomej

10.30

za zmarłych z rodzin Cypara, Smaga, Młocek

15.30

za parafian

Sobota

17.00

za zmarłych z rodzin Grad i Zborowscy

Niedziela

8.00

+ Julia i Franciszek Szczepanik

Niedziela

10.30

w intencji wnuków

Niedziela

15.30

za parafian

Piątek

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 27.12.2020 r.
1. Niedziela Świętej Rodziny. Trzeci dzień oktawy Bożego Narodzenia.
Dziś Adoracja Najświętszego Sakramentu - ostatnia niedziela miesiąca grudnia.
2. Od wtorku - 29.12. - początek wizyty duszpasterskiej - według wskazania
ks. Arcybiskupa Adama Szala - w liście na Adwent 2020. Będę zapraszał rodziny
do Kościoła na wspólną modlitwę, Msze Świętą i spotkanie z kolędą przy Jezusie
w betlejemskim żłóbku. Ta kolęda ma w tym roku taki właśnie charakter.
3. 28.12. - wspomnienie liturgiczne świętych młodzianków.
4. W czwartek - wspomnienie św. Sylwestra, papieża zakończenie roku 2020.
Msze Święte i nabożeństwo dziękczynno - błagalne o godzinie 15.00 i o 17.00.
5. W piątek - 1.01 - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Światowy Dzień Pokoju.
Jest to również pierwszy piątek stycznia. Nie zapomnijmy.
6. Do chorych w parafii udam się w pierwszy piątek lutego.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznawania się z jej przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 28.11. proszę rodziny; Uliasz, Korab, Korab
Krystyna. Dziękuję rodzinom; Szopa, Szopa, Antoniewicz, Guzik, Rygiel, Czaja
Gryczka za ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. 3890 - to ofiary z 3 niedzieli miesiąca grudnia. Bóg zapłać ofiarodawcom.
11. Sakrament chrztu przyjął - 23.12. 2020 - Tymon Piejko.
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Niedziela Świętej
Rodziny
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„A gdy wypełnili wszystko według
Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei,
do swego miasta – Nazaretu.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy,
napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim”...
z Ewangelii według Świetego Łukasza (Łk 2, 22-40)
Miłość, wiara, nadzieja, modlitwa, te dary Boże wciąż zadziwiają...
Ale te dary Boga świat współczesny sobie wciąż tak mało ceni... Może dlatego,
że Boże plany spełniają się w tak prosty i spokojny, łagodny sposób.
Zwyczajność i Łaska. Codzienność i cud Boga.
Bóg stawia dziś przed nami Świętą Rodzinę z Nazaretu, Maryja, Jezus, Józef,
w Cesarstwie Rzymskim, oraz w narodzie Izraelskim. I w tej izraelskiej codziennej
zwyczajności; narodziny Jezusa, trwanie w tradycji, wzrastanie Jezusa, i grzechy
świata i konkretnego człowieka, ale to wszystko co grzeszne nie jest w stanie
zniweczyć Bożych planów. Warto pamiętać o tym i dziś.
Tak, Bóg potrafi pisać prosto w najbardziej nawet krzywych liniach naszego życia.
Nasze przeróżne grzechy, odejścia, kryzysy, upadki, zdrady, choćby nawet i te
najgorsze, nie są w stanie zniweczyć Jego planów. Jego Miłość zwycięża i do Niej
należy ostatnie słowo na ziemi. Tak do Boga należy czas, i wieczność, i na końcu
czasów Jezus Bóg zwycięży. Wejdźmy i my również do szkoły Nazaretu, by w niej
i nasza codzienność zatriumfowała nad zniechęceniem i znużeniem.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Wizyta duszpasterska w czasie epidemii.
„W obecnej sytuacji, nie będziemy
mogli przeżywać tradycyjnej formy
kapłańskiej wizyty kolędowej,
która dawała sposobność
do indywidualnych rozmów oraz
wspólnej modlitwy rodzinnej
z obecnością duszpasterza.
Zachęcam zatem wiernych
i duszpasterzy, aby w ramach wizyty
duszpasterskiej, organizowali
spotkania w świątyni. Wierni z konkretnych ulic, rejonów lub numerów domów
będą zapraszani przez duszpasterzy do kościoła, aby uczestniczyć w modlitwie
w ich intencji i wziąć udział w obrzędzie błogosławieństwa rodzin.
Wszystkich wiernych proszę, aby życzliwie przyjęli tę formę, która z powodu
pandemii, wydaje się być jedyną możliwą do realizacji w całej Archidiecezji.
Zgromadzeni na tej nietypowej „kolędzie”, wspólnie, w jedności i braterstwie,
upraszajmy błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny, Kościoła i Archidiecezji”…
(z listu arcybiskupa Adama Szala na Adwent 2020 )
Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, w liście pasterskim na I Niedzielę
Adwentu zachęcał wiernych i duszpasterzy, aby w ramach wizyty
duszpasterskiej, organizowali spotkania w świątyni: Zgromadzeni na tej
nietypowej „kolędzie”, wspólnie, w jedności i braterstwie będziemy uczestniczyć
w celebracji Eucharystii i w obrzędzie błogosławieństwa rodzin oraz modlić się
w intencji naszej Ojczyzny, Kościoła i Archidiecezji.
Po zakończonej modlitwie w świątyni, powrócimy do domów, aby wspólnie
wypraszać potrzebne dary i łaski dla domowników, w szczególności dla dzieci
oraz dla tych, którzy z powodu choroby i ograniczeń nie mogli uczestniczyć
we Mszy Świętej i wspólnej modlitwie. Prosimy, aby przynieść do kościoła wodę,
która zostanie pobłogosławiona, by następnie pokropić nią nasze mieszkania
i domy. Pomocą w przeżywaniu tych chwil niech będą obrzęd błogosławieństwa
rodzin oraz modlitwa rodzinna w domu. Spotykając się w naszych kościołach,
przeżywajmy z radością Narodzenie Pańskie, pamiętając, że Syn Boży rodzi się
także „dzisiaj” i przychodzi do nas w Eucharystycznym Chlebie.
ks. Jan Szeląg
ks. Łukasz Jastrzębski

I tak będzie również w parafii Wietrzno. Rozpoczynamy ten
czas „innej kolędy” od 29 grudnia, od Bani.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
1.09.1995 - wrzesień - o godzinie 8.00 Msza Święta w intencji dzieci nauczycieli
i wychowawców. O godzinie 9.00 Apel spotkanie i uroczyste rozpoczęcie Roku
Szkolnego.
5.11. 1995 - niedziela dziś wybory prezydenta w Polsce dzień ważny dla Polski,
niestety wygrał p. Aleksander Kwaśniewski.
1996.
9.01.1996 - wreszcie wolno było przybyć Matce Bożej w figurze Fatimskiej do
Polski. Figura odwiedziła tylko większe miasta w diecezji, była w Krośnie. Do
Krosna przybyła 9.01. o godzinie 17.00. Pojechali ludzie ja nie byłem, gdyż dopadła
mnie grypa.
24.03.1996– dziś początek rekolekcji parafialnych, rekolekcjonista przyjechał
z Belgii ks. Krzysztof Pastuszak, po rekolekcjach odwiozłem go do Kielc, tam nasz
biskup - ks. Kazimierz Ryczan.
25.03.1996 – dziś szczególna droga krzyżowa w obronie życia nienarodzonych,
rozważania prowadziły rodziny, wzruszenie i liczny udział, to cieszy i to bardzo.
Kwiecień 1996 - wyjechałem na misje do Brzozówki - Białoruś, ile wzruszeń, tak
wielkiego szacunku dla księdza już dawno nie widziałem jak właśnie tam, płacz na
polską mowę, kazania tłumaczyła katechetka na język białoruski, całowanie
sutanny i moich dolni, aż się czułem zażenowany. A w Polsce ?

Tak się kończy Kronika ks. Józefa Fejdasza - na 1996 roku.
Później formą Kroniki parafialnej były Gazetki parafialne.
Ludzka jest zawodna, ale słowa spisane pozostają na cal wieki i lata pamiętajmy
o tym w XXI wieku.

