Intencje mszalne w tygodniu 1.03 - 7.03.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Stanisław Jastrzębski - od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

+Zbigniew Cichy - 6 rocznica śmierci

Środa

17.00

+Stanisław Jastrzębski - od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

+ Kazimiera Bogacz

Piątek

17.00

+Stanisław Jastrzębski - od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zmarli z rodziny Szopa i Piotrowscy

Niedziela

8.00

+Stanisław Jastrzębski - od uczestników pogrzebu

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Jan Jaracz

Ogłoszenia duszpasterskie - 28.02.2021 r.
1. 2 Niedziela Wielkiego Postu. Dziś niedziela adoracji Najświętszego Sakramentu.
Adorujemy Jezusa po rannej Mszy Świętej i po sumie do Gorzkich Żali do godziny
15.00. Dziękuje ks. Piotrowi za kazania pasyjne o Eucharystii w Roku Eucharystii.
2. Dziękuje za Wasze ofiary na Kościół i parafie z racji 3 Niedzieli miesiąca lutego.
Suma ofiar to kwota 2960,00 złp. Dziękuje również tym, którzy wpłacają swoje
ofiary w tym trudnym czasie epidemii na konto parafii.
3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca marca.
Przypominam o sakramencie pokuty, praktykujmy ten jakże ważny sakrament,
gdyż jest to znak życia duchowego, pokory i wiary.
4. W Wielkim Poście pamiętajmy o wyrzeczeniach i postanowieniach, niech ten
czas rzeźbi nasze sumienia i katechizuje życie wiarą.
5. Do chorych z Panem Jezusem udam się w pierwszy piątek od godziny 8.00.
6. Drogę Krzyżową w najbliższy piątek poprowadzi klasa VIII przygotowująca się
do sakramentu Bierzmowania i dla nich również w piątek spotkanie formacyjne.
7. Pamiętajmy o zadośćuczynieniu za korzystanie z dyspens, tak jak pisał do nas
nasz metropolita w swoim pasterskim liście na Wielki Post.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 6.03. proszę rodziny; Soliński, Dziadowicz,
Szeliga -Dziadosz. Dziękuję rodzinom; Kusiak, Longawa, Kopczak za ostatnie
sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Dziś pod kościołem wielkopostna składka do puszek „ad gentes” na misje
Kościoła. Pamiętajmy również o misjach w Kościele.
12. Pamiętajmy o wielkopostnej zdrapce, paschalikach, i o skarbonkach Caritas.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 9 / 28. 02. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

2 Niedziela
Wielkiego Postu
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Bóg wystawił Abrahama na próbę
i rzekł do niego: „Abrahamie!”.
A gdy on odpowiedział: „Oto jestem” –
powiedział: „Weź twego syna jedynego,
którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria
i tam złóż go w ofierze na jednym
z pagórków, jaki ci wskażę”...
Z Księgi Rodzaju (Rdz 22, 1-2. 9-13. 15-18)
Pomódl się dziś ze mną czytelniku prostymi
słowami; „Duchu Święty, przyjdź, napełnij
mnie na nowo, wypełnij moje wnętrze. Potrzebuję tak bardzo Twojego wsparcia, by
oderwać się od światowych argumentów, sporów, racji. Potrzebuję bardzo świeżego
powiewu Twojej łaski, by inaczej patrzyć, inaczej słyszeć, inaczej czuć.
Najtrudniej jest ocenić samego siebie. Na co mam patrzyć? Zadowolić się ogólnym
wrażeniem, czy jednak spojrzeć na szczegóły? Na co Duchu Święty patrzyć?
Jeśli jest we mnie zło, którego nie dostrzegam, pomóż mi je zobaczyć bym umiał go
z Twoją pokonać, bo chce o Tobie świadczyć we wspólnocie Kościoła”...
Uderzono mnie słowem ? Najlepiej oddać... I to jeszcze mocniej... Najlepiej tak,
żeby temu kto mnie uderzył raz na zawsze się odechciało... A przecież nie tędy
prowadzi chrześcijańska droga życia. Zła nie wypleni się przemocą i takim samym
złem. Zło zniknie - jak śnieg - stopione ciepłem ukrzyżowanej miłości i Jezusowego
dotyku łaski, dotyku Eucharystii. Pamiętajmy o tym w Wielkim Poście.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
O kobietach w Piśmie
Świętym.
Batszeba. Cz. 1.

Pismo Święte ukazuje nam wierzącym - na
wiele sposobów - w czasie rozważania, czy też
lektury - wiele niewiast i kobiet. Kobiety są
wpisane w dzieje ludzkie, ideałem kobiecości
jak wiemy i jak sami pamiętamy jest Maryja
Niepokalana Matka. I warto głębiej, tak inaczej
z wiarą spojrzeć na rolę i zadania kobiet,
spojrzeć przez pryzmat maryjności.
Przypatrzmy się kilku postaciom kobiet z Biblii,
aby odszukać ten znak Mądrości Bożej.
Z wielu kobiet, które ukazuje Pismo Święte
wybierzmy choć kilka, by odkryć tajemnicę
myśli Bożej zawartej w przedstawieniu tej
kobiecej postaci.
Ewangelista Mateusz ukazuję jedną kobietę ze
Starego Testamentu i nie wymienia jej
z imienia, ale określa ją mianem żony Uriasza Chetyty, przez co wiemy, że chodzi
o Batszebę. Jej historię i dzieje znajdziemy w jedenastym rozdziale Drugiej Księgi
Samuela – to bardzo banalna opowieść o …. cudzołóstwie.
Cudzołóstwo jest przedziwnie banalne. Człowiek zostaje w nim zredukowany do
przedmiotu pożądania. Cudzołóstwo - ktoś komuś wpadł w oko - ktoś zaczyna
wypełniać czyjąś wyobraźnię, pamięć, myśli, marzenia, tęsknoty i pragnienia.
Gdzieś głęboko wewnątrz umysłu i serca zaczyna się komuś wyświetlać jakby film
przedstawiający jakąś inną rzeczywistość, w której jego życie jest nieciekawe,
a związek ze współmałżonkiem nudny i wypalony (?). Historia Batszeby zaczyna
się w czasie, gdy mężczyźni Izraela wyruszali na wojnę. Król Dawid wysłał na nią
swoich najwaleczniejszych żołnierzy, generałów, a sam nie ruszając się pozostał
w pałacu. Zamiast walczyć i czynić to, co inni mężczyźni w tamtych czasach,
został w domu i zaczął się nudzić. Po popołudniowej drzemce przechadzał się po
królewskich tarasach i zupełnie - przez przypadek - w mieście poniżej dostrzegł
piękną, nagą, kąpiącą się kobietę. Po prostu wpadła mu w oko. Kim była ta naga
piękność ? To córka Eliama, żona Uriasza Chetyty, imieniem Batszeba.
Dawid bardzo szybko dowiedział się, kim jest oraz gdzie mieszka, i kazał ją do
siebie sprowadzić, wiedząc, że Uriasz jest na wojnie. O tym, co było później,
Biblia mówi bardzo krótko – Batszeba przybyła na rozkaz Dawida, a on był z nią.
Po trzech miesiącach okazało się, że kobieta nosi życie. Dla Dawida, Izraelskiego
króla namaszczonego przez Boga, był to spory problem. I co z nim zrobił ?
Właśnie co z tym zrobił król wybrany przez Boga ?
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Droga krzyżowa to stacje, w których i ja jestem.
Uczestniczymy - jak chcemy - w Wielkim Poście w Drodze Krzyżowej. Ale w tym
nabożeństwie można bardzo różnie uczestniczyć. Można na nim w ogóle nie być ani raz - przez cały Wielki Post, można być widzem, który szuka potknięć innych
czytających(?), można narzekać, że to trwa tak długo, i można iść ze swoim
krzyżem i naśladować Jezusa. Jaką postawą ja się wykaże?. Małe rozważanie
jednej ze stacji niech da nam impuls do spojrzenia na to Nabożeństwo...
STACJA V - Szymon z Cyreny pomaga Chrystusowi.
Nikt dobrowolnie nie pomógł Ci, Panie. Uczynił to pod presją żołnierzy Szymon.
Ulicą przechodziło wielu pobożnych Żydów i niejeden rozpoznawał w Tobie
słynnego proroka i dobroczyńcę. Nikt jednak nie podszedł, nie zaproponował
pomocy w dźwiganiu krzyża. Byłeś już skompromitowany i nie należało się Tobą
zajmować. Obok nas jest wielu ludzi nadmiernie obciążonych. Z trudem zmagają
się ze swymi obowiązkami dzień po dniu. Tak wielu ich nie dostrzega. Ci zaś,
którzy dostrzegają, nie widzą interesu, by im pomóc. Szkoda sił i czasu.
Szymon zrobił najlepszy interes w życiu, biorąc na kilkanaście minut belkę Twego
krzyża na swoje ramiona. Naucz nas, Panie, pomagać potrzebującym pomocy,
bo ubogacając ich, ubogacamy siebie. Naucz nas zwłaszcza pomagać naszym
kolegom, koleżankom dotkniętym chorobą.
Może tak, trochę inaczej spróbujmy dziś spojrzeć na to nabożeństwo...

