Intencje mszalne w tygodniu 4.05 - 10.05.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Florian i Helena Pelczarska

Wtorek

18.00

zm. +Wanda Matelowska - intencja od męża

Środa

18.00

zm. +Stanisława Dudzik, Julia i Adam

Czwartek

18.00

zm. +Józefa i Stanisław Byrczek

Piątek

18.00

zm. +Stanisław i Władysława Klecha, Danuta

Sobota

18.00

zm. +Tekla i Antoni, Leszek Kania

Niedziela

8.00

zm. +Ferdynand Szwast - 1 rocznica śmierci

Niedziela

10.30

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 3.05.2020 r.
1. Dziś 4 Niedziela wielkanocna, Niedziela Dobrego Pasterza, i pierwsza niedziela
miesiąca maja, dziś zmiana tajemnic różańcowych według wskazań - z ogłoszeń z poprzedniej niedzieli, pamiętajmy o tym w czasie epidemii.
2. Rozpoczynamy dziś Tydzień Modlitw o powołania do Służby Bożej w Kościele.
3. Codziennie Nabożeństwa Majowe po Mszy Świętej o godzinie 18.00. Zachęcam
by w waszych domach rodzinnych przez ustawionym ołtarzykiem Matki Bożej
modlić się Litanią Loretańską - w modlitwie rodzinnej - o ustanie epidemii, a także
o deszcz, by ominęła nas zagrażająca nam klęska suszy.
4. W tygodniu pierwszy czwartek miesiąca maja. Adoracja relikwii Papieża Polaka
w formie innej, zachęcam do modlitwy przez wstawiennictwo Papieża Polaka.
5. W piątek - 8.05. - uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, patrona
Polski, jego fresk mamy w prezbiterium kościoła. Polecamy Bogu naszą Ojczyznę.
6. Bogu dziękujemy również za nowego biskupa Krzysztofa Chudzio - dla naszej
archidiecezji - który świecenia biskupie otrzymał wczoraj 2 maja 2020 r w katedrze
przemyskiej.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl i też
o stronie na fejsbuku Parafia Wietrzno. Zachęcam do zapoznania się z jej treścią
i przesłaniem , by ją zastosować w codziennym życiu.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 9.05. proszę rodziny; Albrycht, Krężałek Śliwiński. Dziękuję rodzinom; Uliasz, Piotrowski, Piotrowski, Marosz za ostatnie
sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” - jak zawsze - do odebrania dla
stałych prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki
Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Przypomnienie o zbiórce „eko- śmieci” - 7 maja o godzinie 12.00 śmieci te będą
zabrane, składamy je - na parkingu - od poniedziałku do środy.
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4 Niedziela Wielkanocna
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa
„W wielu też innych słowach dawał świadectwo
i napominał: „Ratujcie się spośród tego
przewrotnego pokolenia ! ”
Ci więc, którzy przyjęli jego naukę,
zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia
około trzech tysięcy dusz”…
z Księgi Dziejów Apostolskich (Dz 2, 14a. 36-41)
Z nauczania św. Jana Pawła II;
Na prośbę uczniów z Emaus, by pozostał
„z nimi”, Jezus odpowiedział darem o wiele
większym: przez Sakrament Eucharystii
pozostał w nich. Przyjęcie Eucharystii jest
wejściem w głęboką komunię z Jezusem.
„Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was” (J 15, 4). Ta relacja wewnętrznego
„trwania” w sobie nawzajem, pozwala nam antycypować w jakiś sposób niebo na
ziemi. Czyż nie jest to największym pragnieniem człowieka? Czyż nie to też było
zamierzeniem Boga realizującego w dziejach swój plan zbawienia? Bóg sprawił, że
serce człowieka odczuwa „głód” Jego Słowa (Por. Am 8, 11), głód, który zaspokoi
tylko pełne zjednoczenie z Nim. Komunia eucharystyczna jest nam dana, byśmy
„sycili się” Bogiem na tej ziemi w oczekiwaniu na pełne zaspokojenie w niebie.
(List Mane nobiscum Domine 19).
I dzisiaj Dobry Pasterz, Jezus Chrystus woła do nas w Kościele, woła byśmy i my
ukochali Eucharystię, pokarm na dziś i na życie wieczne. Czas epidemii, to czas
próby, to czas tęsknoty i odkrywania wartości Eucharystii, czy znajdę czas by
odszukać Boga, Boga, który mnie pierwszy tak bardzo umiłował i mnie szuka ?...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć.
Chusta Jezusa
zmartwychwstałego.

Dlaczego Jezus po zmartwychwstaniu
złożył chustę, która okrywała Jego twarz
w grobie ?
Tradycja żydowska czasów Jezusa
odkrywa przed nami owo niezwykłe
przesłanie tego pozornie nic jakby
nieznaczącego gestu. A jednak ten gest
jest bardzo ważny ...
Oddzielnie zwinięta chusta Jezusa. Ten
znak chusty opisany jest w Ewangelii
według świętego Jana.
Ewangelia w rozdziale 20 wspomina chustę, którą przykryto twarz Jezusa, gdy w Wielki
Piątek wieczorem złożono Jezusa w grobie. Ewangelista, święty Jan pisze tak;
„Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał
leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami,
ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu (Por. J 20,6-7). Po zmartwychwstaniu Jezusa,
kiedy odkryto pusty grób, chusta ta nie leżała gdzieś bezładnie z boku, jak prześcieradła,
w które było owinięte ciało Jezusa. Ewangelia poświęca cały jeden wers na to, by nam
opowiedzieć o tym, że chusta była starannie złożona i położona w konkretnym miejscu
kamiennego grobu. Dlaczego Jezus po zmartwychwstaniu poskładał chustę, która
okrywała w grobie Jego głowę?
Ten Gest, ma wielkie znaczenie. Wczesnym rankiem w niedzielę Maria Magdalena udała
się do miejsca, gdzie złożono Jezusa i odkryła, że ciężki kamień zamykający wejście do
grobu był odsunięty. Pobiegła i spotkała Szymona Piotra oraz innego ucznia (Jana), tego,
którego Jezus bardzo kochał, tak, świętego Jana Ewangelistę, i powiedziała do nich:
„Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie Go położono” (Por. J 20,13). Piotr i ów drugi uczeń
pobiegli do grobu. Jan z racji młodości wyprzedził Piotra i przybył pierwszy na miejsce.
Zatrzymał się i zobaczył prześcieradła, ale sam nie wszedł do środka, do grobu. Wówczas
przybył Szymon Piotr, wszedł do grobu i zobaczył pozostawione tam prześcieradła,
natomiast chusta, która okrywała świętą twarz, leżała złożona oddzielnie na boku.
Czy to jest ważne? Tak, bezsprzecznie.
Czy to ma jakieś głębsze znaczenie? Tak, oczywiście. Dlaczego? Aby pojąć znaczenie
tak poskładanej chusty, musimy poznać pewien ważny szczegół z ówczesnej hebrajskiej
tradycji. Poskładana chusta należała do dynamiki codziennych relacji między panem
a sługą i każde żydowskie dziecko, i każdy sługa znał tę zasadę.
Gdy sługa przygotowywał stół do kolacji dla swojego pana, starał się, by wszystko było
zgodnie z jego życzeniami. Gdy stół był już gotowy, sługa znikał z pola widzenia pana
i czekał, aż pan skończy posiłek. Sługa nie śmiał dotknąć stołu, zanim pan nie skończył
posiłku. Po zakończeniu jedzenia pan wstawał od stołu, umywał palce, usta i brodę,
zwijał serwetę w kulę i rzucał ją na stół. Zwinięta w kulę serweta oznaczała
„Skończyłem”. Natomiast jeśli pan po wstaniu od stołu zostawiał poskładaną serwetę
obok talerza, sługa nie śmiał jeszcze tknąć stołu, gdyż taka poskładana serweta
oznaczała „Wrócę!”. Tak, jest i z chustą oznacza ona - wrócę - wrócę do Was, wrócę, ale
już inny zmartwychwstały, po to, by z Wami być na zawsze. Wrócę ...

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

19.07.1987 - Niedziela. W kazaniach przybliżana jest historia naszej parafii jako
przygotowanie do pełnego i większego zaangażowania się w przygotowanie
parafii do uroczystości odpustowych w dniu 2 sierpnia. Dałem do druku afisze
i zaproszenia w których zapraszamy na wspólne dziękczynienie za ; 800 lat
Wietrzna, 500 lat Obrazu Matki Bożej Anielskiej 235 lat obecnego kościoła, 80 lat
odzyskania statusu parafii. Uroczystościom tym będzie przewodniczył ks. Bp.
Ignacy Tokarczuk, ordynariusz naszej diecezji przemyskiej, poświeci także
wyremontowany kościół i odrestaurowaną polichromię.
21.07. 1987 - Obfite powodzie zniszczyły drogę, jedynym rozwiązaniem byłoby
położenie dywanika asfaltowego, ale to bardzo duży koszt. Dziś przy tej drodze
pracowali Janusz Biernat, Piotr Borek, Andrzej Bek, Tadeusz Skrzęta, Franciszek
Czaja, Tadeusz Czaja, Tadeusz Długosz, Ireneusz Dziadowicz oraz; Waldemar
Sajdak, Stanisław Czelniak, Jan Bogacz, Jan Jaracz. Dziwne, że jak się coś dobrego
robi, to od razu zaczynają dziać donosiciele (…) prace drogowe trwały pełne dwa
dni, i wiele parafian się w te prace zaangażowało, byli jeszcze ( Kozubal Stanisław,
Kocur Robert, Kamiński Stanisław, Kamiński Andrzej, Malinowski Jerzy, Król Jan,
Rymek Grzegorz, Włodyka Stanisław, Kocur Marek, Tadeusz Jastrząb, prace
ukończono wieczorem 22 lipca.
22.07.1987 - o godzinie 16.00 pogrzeb p. Józefa Kopacza, byłego dyrektora
i budowniczego szkoły podstawowej we Wietrznie . Zmarł człowiek bardzo
zasłużony dla Wietrzna, Pożegnalne przemówienie napisał p. Zygmunt Nowak
a nad grobem wygłosił je p. Florian Pelczarski. Wieś przyszła na pogrzeb ale
Wydział Oświaty jakoś nie zaznaczył swojej obecności. Dopilnowałem aby wieś
okazała się kulturalna i dobrze wychowana. (cdn.)

