Intencje mszalne w tygodniu 30.03 - 5.04.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Zdzisław Liwosz - od uczestników pogrzebu

Środa

18.00

zm. +Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

Czwartek

18.00

zm. +Zdzisław Liwosz - od uczestników pogrzebu

Piątek

18.00

zm. +Mieczysław Godek - od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. +Józefa i Edward Porcek

Niedziela

8.00

zm. +Mieczysław Godek - od MKS-Krosno

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.00

za zmarłych z rodziny Kobza i Szczepanik

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.03.2020 r.
1. Są już nowe - obowiązujące nas wszystkich - wskazania Rządu RP i Konferencji
Episkopatu Polski odnośnie stanu epidemii w Polsce. Postarajmy się i my również
zastosować je w Wietrznie. Te wskazania można odszukać - zachęcam - na stronie
Archidiecezji Przemyskiej i również na naszej parafialnej stronie Wietrzna.
Dotyczą one dni, aż do Świąt Paschalnych, Wielkanocnych. Przyjmujmy je w sercu
- sumieniu - w duchu posłuszeństwa i z wiarą.
2. W tygodniu - po zmianie czasu - na czas letni - Msze Święte o godzinie 18.00.
3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca kwietnia.
Nie ma wyjazdu do chorych z Najświętszym Sakramentem. Chorych proszę, by
łączyli się duchowo i przyjmowali Komunie Świętą duchową.
4. Sakrament Pokuty - spowiedź - proszę - o indywidualny kontakt ze mną - na te
dni przed pierwszym piątkiem lub Świętami Wielkanocnymi, według wskazań
Konferencji Episkopatu Polski (KEP).
5. Nie będzie w tym roku poświecenia pokarmów wielkanocnych, tak ja to było
tradycyjnie w czasie Wielkiego Tygodnia, ani Straży Grobowej - strażaków przy
Bożym Grobie. Proszę parafian aby wydarzenia Wielkiego Tygodnia śledzić na
Internecie i w telewizji łącząc się duchowo z parafialnym kościołem.
6. Za tydzień - Niedziela Palmowa - Niedziela Męki Pańskiej.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 4.04. proszę rodziny; Biernat, Pietruszka
Jastrzębski. Dziękuję rodzinom; Sep, Lipka, Bek za ostatnie sprzątnie kościoła.
Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 13 / 29. 03. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

5 Niedziela Wielkiego Postu
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa
„Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby
i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę
was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan,
gdy wasze groby otworzę i z grobów was
wydobędę, ludu mój”...
z Księgi Proroka Ezechiela ( Ez 37, 12–14 )
Jakże ważny i piękny jest Psalm 51, modlitewnie
odmawiany w kapłańskiej modlitwie brewiarza
w każdy piątek. I jakże niesamowity jest też jego
kontekst! To modlitwa człowieka grzesznego,
więcej: człowieka, który jest świadomy swojej
grzeszności. Jest to historia człowieka, który tak
bardzo przylgnął do darów Pana Boga, do Jego błogosławieństwa, że pozwolił,
aby jego sumienie powoli usypiało, relacja z Bogiem się luzowała, a zło wkradało
się w jego życie. I nastąpiła katastrofa (?). Czasem wchodzimy w takie ciemności,
znajdujemy się na dnie, przechodzimy jakby przez realizm śmierci i całym sobą
doświadczamy własnej słabości, kruchości, nędzy, swojej niewystarczalności.
I tylko wtedy odkrywa się, że absolutnie potrzebujemy Pana Boga. I zaczynamy do
Niego modlitewne w głębinie serca wołać: Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości
swojej!... Grzesznik wzywa Boga, a On przychodzi i otwiera jego serce. I dopiero
wtedy, w doświadczeniu Bożej Obecności, grzesznik zaczyna widzieć i uznawać
swój grzech, swoją nieprawość i to go nie zabija ... przeciwnie, doświadczenie
Bożego przebaczenia i miłosierdzia sprawia, że nawet największy grzesznik
w przywróconej radości zaczyna głosić Bożą chwałę. Tak wychodzimy z grobów
tego świata do nowego życia, do życia w łasce Bożej.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Każdy ma swoją
pustynię. Cz. 3.

Jakieś niepowodzenia zawodowe, może
brak sił, depresja, kłopoty z krążeniem,
awans, który ominął, kryzys rodzinny,
brak zrozumienia miedzy małżonkami,
brak owoców pracy, plotki i złośliwość,
epidemia, koronawirus (itp.)
takie wielorakie kryzysy mamy chyba
dziś wszyscy, i to mamy codziennie ...
Jest to pustynia.
„Ludzie pokryci bliznami mają w sobie
szczególny żar” - (Gisbert Greshake), tak można było przeczytać na jednej z kart
kalendarza. Oznacza to: Ludzie Ci nauczyli się, że rany to jednocześnie egzamin
z życia, klasówka z życia, aby wypróbować siłę, wewnętrzne przekonanie, wiarę
i charakter człowieka. W tym duchu pisze też Georg Moser, zmarły w 1988 biskup
diecezji Rottenburg-Stuttgart w swej książce: „Auf dem Weg zu mir selbst”:
„Cierpienie może uczynić nieczułym i zgorzkniałym; potrafi jednak też otworzyć nam
oczy i podarować nam głębsze i klarowniejsze spojrzenie na świat. Burząc fasady
i łamiąc lód na powierzchni naszej egzystencji, otwiera nas na nowe doświadczenia
i nowe horyzonty”... Doświadczenia pustyni nie da się niczym zastąpić.
Ktoś kiedyś tak wyraźnie powiedział: „Gdy zastanawiam się nad swoim życiem
muszę przyznać: Najcenniejszymi godzinami mojego życia były te, kiedy wydawało
mi się, że jestem w sytuacji bez wyjścia”... Często odkrywamy, że to, co z pozoru
wygląda na nasze nieszczęście, okazuje się wkrótce szczęściem. Adalbert Ludwig
Balling, misjonarz z zakonu Mariannhill, wyraża tę myśl w następujący sposób:
„Odnowa i nawrócenie możliwe są tylko dla tego, kto krzyżowi mówi „tak”. Bez
krzyża – bez bólu, bez trudu i wysiłku nie ma prawdziwego postępu, również
w życiu duchowym. Droga do wewnętrznej reformy prowadzi przez Golgotę”.
Napis w katedrze w Schleswig jest wyrazem prastarego doświadczenia: „Musimy
codziennie umierać, aby nie umrzeć, kiedy będziemy umierać”...
Nam, ludziom współczesnym, ludziom XXI w. trudno to niekiedy pojąć. Myślimy
„perfekcjonistycznie” oraz „ekonomicznie”. Wszystko musi być doskonałe i musi
stawać się jeszcze doskonalsze: mieszkanie i wyposażenie, robot kuchenny, i ten
najlepszy telewizor. Do tego świata nie pasuje żaden krzyż, żaden ból, czy żadne
cierpienie, czy pustynia. Są jak gruba krecha, co przekreśla nasze osiągnięcia.
Zdarzyło się to już uczniom z Ewangelii: słowa o krzyżu wydawały im się ciemne,
tak, że nie mogli ich zrozumieć (Por. Łk 9,45). Zrozumieć tego się nie da, można
w to tylko uwierzyć. Wiara to jednak więcej niż wiedza. Wiara jest łaską i Bóg
chce byśmy o nią prosili. Kto się modli, pokona przeciwności lub może już je
pokonał. Ale – nie każdy cierpiący znajduje drogę do wyzwalającej modlitwy.
Tak pustynia i ciemna noc wiary jest szczególną łaską, jest błogosławieństwem.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

Lato 1984 - Odważyliśmy się rozpocząć odnawianie wnętrza kościoła. To bardzo
wielki wysiłek, w tym roku ołtarz główny, konserwacja i remont, odmalowanie
i złocenie, prace trwały cale lato. Wykonał je p. Miller z Krosna (…)
5.08. 1984 - przy cudownej pogodzie, przy ołtarzu polowym gromadzi się wiele
ludzi , dużo z okolic przyszło do Matki Bożej. O godzinie 11.00 procesyjnie
wyniesienie Obrazu przy śpiewie pieśni Cudowna Matko …. Sumę odpustową
celebruje O. Michał gwardian OO Bernardynów z Dukli. Kazanie głosi sam ksiądz
proboszcz z Wietrzna, by osobiście złożyć ważne świadectwo doznanej łaski
uzdrowienia i w ten sposób pobudzić wiarę i zaufanie do Matki Bożej.
13.10.1984 - w kościele przeprowadzono - pod posadzką - kable do pieców
kumulacyjnych aby były zachowane wszelkie środki bezpiecznego ogrzewania
prądem elektrycznym w kościele. W tym dniu odwiedziły nas relikwie bł. Jana
z Dukli, uroczysta Msza Święta połączona z Nabożeństwem Fatimskim o godzinie
18.00. Kazanie wygłosili OO. Bernardyni.
1.01.1985 - Życie nas uczy, że jesteśmy słabi i grzeszni, wchodzimy w nowy rok
z tym przesłaniem, ucząc się pokory, przez wydarzenia jakie niesie codzienność,
spotkania z młodzieżą, z małżeństwami, rekolekcje, wizyta duszpasterska,
modlitwa w intencji Ojczyzny i za Jana Pawła II, Papieża Polaka. Cały program
duszpasterski powoli realizowany. (…)
28.04.1985 - odbyły się prymicje ks. O. Jana Sporniaka - werbista misjonarz - rodak
z parafii Równe. A od maja znów wracają Nabożeństwa Fatimskie, w każdą
pierwszą sobotę miesiąca.
2.06.1985 - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, i Pierwsza Komunia Święta
w naszej parafii.
(cdn.)

