Intencje mszalne w tygodniu 4.01 - 10.01.2021 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

+Zofia , Jan i Edward

Wtorek

17.00

+Maria i Zygmunt Marosz

Środa

8.00

o zdrowie i potrzebne laski dla Michaliny Rygiel

10.30

za parafian

15.30

+Ignacy Wójcik - od parafian

Czwartek

17.00

za Eugenie Szydło - 90 - lat życia , o zdrowie i siły dla niej

Piątek

17.00

+Ignacy Wójcik - od parafian

Sobota

17.00

+Stanisław Szyndak

Niedziela

8.00

+Jan i Janina Turek

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Rudolf Czelniak

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 3.01.2021 r.
1. Dziś 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim. Dziś zmiana tajemnic różańcowych,
to pierwsza niedziela stycznia, za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego, kończy się
czas Bożego Narodzenia, kolędy śpiewamy do 2 lutego.
2. Podaję dalszy ciąg wizyty duszpasterskiej. Na poniedziałek na 17.00 zapraszam
rodziny od p. Biały - kopalnia i za zakrętem do p. Król. Na wtorek - od p. Marosz do rodziny Szydło - Czech z zakolem. Na czwartek - od P. Sęp do p. Kozubal na
Woli. Na piątek - od p. Jakubiec do rodziny Leń, na sobotę - od p. Solińskich przez
drogę do p. Korab. Dalsze rodziny i domy po 10 stycznia.
3. W środę - 6.01.2020 - Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli. Msze
Święte i poświeceniem kadzidła i kredy o godzinie 8.00; 10.30 i 15.30.
4. W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca.
5. Spisujmy wspomnienia i poprawki - zachęcam - do II tomu o Wietrznie.
6. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 9.01. proszę rodziny; Sosiński, Wierdak
i Zygmunt. Dziękuję rodzinom; Olbrycht i Rajchel za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła do wystroju szopki. Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów”. Za tydzień w „Niedzieli” - prezentacja Wietrzna - będzie
więcej tygodnika dla nas parafian - zachęcam do zakupienia - cena 6 złp.
9. Zapowiedzi przedślubne; Kamil Żołądek s. Marian i Jolanty Parafia Lipsko
i Honorata Uliasz c. Piotra i Zofii - parafia Wietrzno. Zapowiedź II.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 1 / 3. 01. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

2 Niedziela
po Narodzeniu
Pańskim
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
Ref: Słowo Wcielone wśród nas
zamieszkało ...
Chwal, Jeruzalem, Pana,
wysławiaj twego Boga, Syjonie!
Umacnia bowiem zawory bram twoich
i błogosławi synom twoim w tobie.
z Księgi Psalmów (Ps 147B).
Z nauczania Świetego Jana Pawła II:
Dzisiaj świat stał się areną bitwy o życie. Trwa walka między cywilizacją życia
a cywilizacją śmierci. Dlatego tak ważne jest budowanie „kultury życia”:
tworzenie dzieł i wzorców kulturowych, które będą podkreślały wielkość
i godność ludzkiego życia; (…) tworzenie środowisk wcielających w praktykę
codziennego życia miłość miłosierną, którą Bóg obdarza każdego człowieka,
zwłaszcza cierpiącego, słabego i ubogiego, [nienarodzonego]. (Kalisz, 4.06.1997).
Bóg, który nie ma początku, ani końca, takim czyni i nasze życie. Tak, idźmy dalej
w wiarę, głębiej w Tajemnicę Boga, i w serce Kościoła. Nasz Bóg, który od chwili
Wcielenia swojego Syna przebóstwia naszą słabą, ludzką naturę daje nam siebie
jako pokarm na Eucharystii. Pamiętajmy o tym zgromadzeni na Uczcie...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż mieć…
Taki jesteś, jak Twoja
modlitwa. Cz. 1.
Na progu Nowego Roku 2021 stawiam sobie i Wam
podstawowe pytanie, pytanie dotyczące modlitwy.
Jaka jest dziś Twoja modlitwa, gdy teraz tak mniej
Kościoła, mniej Mszy Świętej, czy Ty w domu się
modlisz ? Czy masz czas na modlitwę ? , Czy masz
czas dla Boga ? Czy masz czas ?!
Twoja modlitwa mówi o Tobie wszystko. I Ty, i ja –
tak razem - jesteśmy odpowiedzialni za rozwój
modlitwy. Czasem jest dziś tak, że modlitwa została
jakby w dzieciństwie, Ty wydoroślałeś, stałeś się
dorosły, założyłeś rodzinę, a modlitwa została jak
pacierz u małego dziecka. Tak z pozoru – to dobrze, przecież mamy się stać jak
dzieci, jak dzieci by wejść do Królestwa Niebieskiego... - w rzeczywistości jest
zgoła inaczej. Jeśli ktoś chce się dobrze posługiwać językiem obcym, nie przyda
się poznany w dzieciństwie poziom ze szkoły. Aby lepiej poznać obcy język, lepiej
poznać świat opisywany w tym języku, niektórzy wyjeżdżają nawet na praktykę
do tego kraju... Aby poznać Boga, muszę nauczyć się również Jego języka, języka
trochę obcego, takiego jakim On, Bóg, zwrócił się do Ciebie, gdyż tak właśnie
dojrzewa język i modlitwa do Pana Boga. Modlitwa to nie tylko prośba, ale to
uwielbienie i dziękczynienie, nawet za to, co będzie, nawet za to, co może będzie
trudnym doświadczeniem; Jezus w Ogrójcu wołał: „Oddal ode mnie ten kielich,
ale nie moja, lecz Twoja wola”… Modlitwa to również przepraszanie. Spowiedź,
oskarżenie się, to jedna z najtrudniejszych modlitw, która jednak natychmiast
daje ulgę przebaczenia. Mówią czasem: modlitwa to dialog, rozmowa z Panem
Bogiem. Mistrzowie modlitwy często rozpoczynali swoje nowe życie od pustyni,
od czasu … milczenia. Taka postawa ciszy przynosiła wiele owoców: wyciszenie,
wsłuchanie się w siebie, we własne emocje i życie, a w końcu w wewnętrzną
ciszę, która pozwala działać Słowu Boga. Ostatecznie gdy wszelkie inne słowa
zamilkną, to Ono da się usłyszeć. Cisza i milczenie też są … modlitwą.
Lektura Pisma Świetego, Słowa Bożego, Ewangelii to również modlitwa. Jest to
przecież spełnienie warunku rozmowy: nie tylko mówię ja, ale mówi też On, Bóg.
I tak ma być przede wszystkim niech On mówi. Niech mówi do mnie, niech Go
poznam... Niech zburzą się we mnie często fałszywe, Jego obrazy…
Są różne formy, szkoły modlitwy, drogi modlitwy. Jest ich takie mnóstwo, jak
wielu było mistrzów duchowych, którzy zdołali swoją relację z Bogiem opisać
i nam wierzącym przekazać. Jakże wielki ma sens Różaniec, który naprawdę
nie jest „klepaniem zdrowasiek”, choć jeśli ktoś chce sprowadzić modlitwę
różańcową do tego, to nadal będzie ją „klepał”…
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Podsumowanie duszpasterskie 2020 roku.
Cz. 1.

Odchodzi już w przeszłą historię rok 2020, rok - jak wiemy sami - trudny, rok pełen
wielorakich zakrętów, ale zarazem rok oczyszczający nasze sumienia i zmagania,
codzienność. Rok ten przyniósł nam nie tylko koronawirusa i epidemię, ale 2020 r.
przyniósł jeszcze dobrą refleksje nad naszą polską religijnością i wiarą w czasach
trudnych, czasach epidemii. I warto sobie postawić podstawowe pytanie;
Czy potrafiłem w tych trudnych czasach odszukać drogę do kościoła, czy byłem
w stanie pogłębić swoją modlitwę, czy mi na niej zależało, czy odnalazłem drogę
do konfesjonału, czy bardziej pokochałem wartości chrześcijańskie, które mam
w sobie pielęgnować i strzec, czy moja parafia w której jestem jest mi bliska, czy
może bardziej obca i obojętna ?!. Takich pytań jest wiele i niech one rodzą się
w nas, niech będą dane ku refleksji i zrozumieniu Kościoła w nowym roku 2021,
niech będą wyrazem refleksji nad rzeczywistością Kościoła, parafii i Ojczyzny.
A teraz tak bardziej konkretnie, jaki był ten miniony rok 2020 ?
W minionym roku duszpasterskim sakrament chrztu przyjęło w Wietrznie 10 osób
(3 dziewczynki i 7 chłopaków), sakrament małżeństwa zawarło 2 pary; a do
wieczności odeszło 10 osób w tym równocześnie ks. Józef Fejdasz, długoletni
proboszcz z Wietrzna. To może dla niektórych rzeczywiście tylko liczby, ale wiara
to nie tylko kwestia liczb, znanych i podanych statystycznie, wiara to wielki dar
otwartego serca zdolnego do miłowania, decyzji i do wyboru Pana Boga, oraz do
odkrywania dróg praktykowania wiary w Kościele. Dlatego czasy epidemii winny
nam uzmysłowić rolę Domowego Kościoła w relacji do Kościoła Powszechnego
wszak każda rodzina jest Domowym Kościołem. Pamiętajmy o tym w zatroskaniu
o wspólne dobro, czas epidemii daje zdolność odkrywania łaski wiary i modlitwy.
Miniony rok to rok monografii Wietrzna. Książka o Wietrznie jest również małym
podsumowaniem historii parafii i miejscowości, jest wskazówką jak ważna jest
w życiu wiara. (cdn.)

