Intencje mszalne w tygodniu 30.01 - 7.02.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Ignacy Wójcik - od parafian z Wietrzna

Wtorek

7.30

za parafian

Wtorek

17.00

+Eleonora Zajchowska - od koleżanek z pracy P. Marty

Środa

17.00

+Ignacy Wójcik - od parafian z Wietrzna

Czwartek

17.00

+Alfreda Drobek - od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

+Ignacy Wójcik - od Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej

Sobota

17.00

+Eleonora Zajchowska - od P. J. Adamskiego

Niedziela

8.00

+Stefania i Józef Leś - 4 i 13 rocznica śmierci

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Rudolf i Danuta Czelniak; +Leonia i Franciszek Czelny

Ogłoszenia duszpasterskie - 31.01.2021 r.
1. 4 Niedziela zwykła. Dziś Niedziela adoracyjna. Pozostańmy z Jezusem na cichej
modlitwie i bądźmy wdzięczni za miesiąc styczeń, prośmy o łaski na luty.
2. 575, 00 złp. to suma waszych ofiary na ofiary trzęsienia ziemi w Chorwacji.
3. We wtorek - 2.02. - Święto Ofiarowania Pańskiego. Jest to również dzień życia
konsekrowanego. Msze Święte i poświecenie gromnic o godzinie 7.30 i 17.00.
Modlimy się i wspieramy w tym dniu osoby konsekrowane. W tym dniu spotkanie
dla dzieci klasy trzeciej i wręczenie modlitewników. Po Mszy Świętej spotkanie
z rodzicami dzieci klasy trzeciej w salce parafialnej.
4. W tygodniu wspomnienie liturgiczne; św. Błażeja, św. Agaty.
5. Pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca lutego. Przypominam
o spowiedzi pierwszopiątkowej. Do chorych z Panem Jezusem udam się w piątek
od godziny 8.00. W czwartek modlitwa przy relikwiach Papieża Polaka.
6. Dzień Adoracji we Wietrznie - 1 lutego - w łączności z archidiecezją od 15.00.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła i rozebrania dekoracji świątecznej - na sobotę - 6.02.
proszę lektorów, młodych oraz rodziny; Drobek, Hłouszek, Leśniak, Longawa,
Wierdak, Szuba. Dziękuję rodzinom; Włodyka, Gazda za ostatnie sobotnie
sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do 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. Zbierajmy wspomnienia - do II tomu o Wietrznie; - Niech przemówią do nas
świadkowie tamtych dni... Zachęcam do spisywania wspomnień.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 5 / 31. 01. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

4 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa

Ref: Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie.
Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu,
wznośmy okrzyki ku chwale Opoki
naszego zbawienia.
Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem,
z weselem śpiewajmy Mu pieśni.
z Księgi Psalmów (Ps 95 (94);
Kiedy czytamy i rozważamy Słowo Boże, Pismo
Święte, nietrudno zapewnie zauważyć, że Bóg jest
zawsze po naszej stronie. Nieprzypadkowo też
opisaną w Piśmie Świętym historię określa się
słowem historii zbawienia - tak, gdyż właśnie od
stworzenia jesteśmy też świadkami Bożej opieki,
przychylności, życzliwości, pociągania ludzi - ku
Łasce. Kiedy Święty Paweł pisze o łasce obietnicy
danej Abrahamowi, wzywa do wytrwałości, do
tego, byśmy „mieli trwałą pociechę” zakorzenioną
w zaufaniu do Boga, do Bożego postępowania.
Ale ta nadzieja, ta perspektywa nadziei czasem nam umyka. Wieczne przymierze
zawarte z ludźmi wydaje się mało znaczącą metaforą, jakoś nieogarniającą tego,
co dzieje się z nami tutaj, teraz, w obliczu doświadczanego cierpienia czy może
nawet i historycznych klęsk. Pan Bóg uczy, że w Bożym zamierzeniu wszystko ma
służyć dobru człowieka, i jakoś przenosi punkt ciężkości z przeżywanych zdarzeń
na Siebie. Pytanie tylko, czy ta optyka jest dla nas do przyjęcia, czy potrafimy ją
dostrzec, również i w czasie trwającej epidemii ?!
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Niedziela to Dzień Pański.

W Roku Eucharystii warto przyjrzeć się świętowaniu
Niedzieli. Traktując często świętowanie niedzielne
tylko zakazowo – nie wolno, nie powinno się itp.
– czujemy się jakby czegoś pozbawiani, a tymczasem
otrzymaliśmy wszystko aby żyć. Papież emeryt, czyli
Benedykt XVI w 72 numerze „Sacramentum caritatis”
odwołuje się do myśli św. Ignacego Antiocheńskiego,
który pisze o wierzących, że żyją „na sposób dnia
Pańskiego” – „iuxta dominicam viventes”...
Zastanówmy się, jaka treść kryje się w tych słowach
i co wynika z tej definicji i dla nas, współcześnie żyjących. Wierzący z pierwszych
wieków chrześcijaństwa dostrzegli głęboki wpływ, jaki celebracja eucharystyczna
- Msza Święta - wywiera na styl ich życia. Zatrzymajmy się i my na przeżywaniu
Dnia Pańskiego. Dziś media wymuszają na nas tzw. „weekendowe” myślenie: po
tygodniu, po godzinach nauki, pracy, czekamy na czas przerwy, mały urlop. Przed
taką niedzielą, traktowaną jako „proste zawieszenie zajęć, jakby coś w rodzaju
nawiasu w ramach zwyczajnego rytmu dni” przestrzega papież. Niedziela jest
ważna nie dlatego jakby była urlopem, ale ten dzień ma „wzorcową wartość”
wobec pozostałych dni tygodnia. Nakaz świętowania - uczy Benedykt XVI - jest
„źródłem autentycznej wolności”. Tak, świętujmy Eucharystię jako dar, w którym
Bóg oddaje się w nasze ręce. Ta logika daru, obdarowania jest zupełnie inna.
Benedykt XVI wskazuje że; „W sakramencie Eucharystii Jezus miłuje nas „aż do
końca, aż po dar ze swego ciała i swojej krwi”, i przynagla nas, abyśmy postępowali
tak samo”. Odpoczynek, czy radość świętowania, świąteczny obiad (ileż wysiłku
wymaga jego przygotowanie, pisać nie będę), czas dla współmałżonka, dzieci,
rodziców, przyjaciół, duchowa lektura, inicjatywy w sferze kultury, sportu, itp.
jeszcze potrzeba wyliczyć szereg dobrych uczynków - które w niedzielę chcemy
spełnić - każda z tych przestrzeni działania i odpoczywania jest przecież dobra,
a jednak czasem ten „bożek aktywności”, „bożek pracoholizmu” podnosi głowę.
Tak, i to jest wielka pułapka, będąca przyczyna wielu kryzysów. Idąc w jej sidła
nie umiemy, nie potrafimy przyjąć siebie, własnego życie, jako dar Stworzyciela
i moc Ducha, ale pogrążamy się w udowadnianiu, że kto jak kto, my własnym
wysiłkiem zadbamy o dobre przeżywanie niedzieli, zdobędziemy ten laur, bez
pomocy Bożej, a Kościół i łaska nam nie potrzebna. Jest to jednak kryzys wiary.
Papież Benedykt XVI pisze: „Życie „na sposób dnia Pańskiego” oznacza życie
w świadomości wyzwolenia przyniesionego przez Chrystusa oraz realizowanie
własnej egzystencji jako ofiary składanej Bogu z samego siebie, aby Jego łaska,
Jego zwycięstwo objawiało się w pełni wszystkim ludziom poprzez moje i nasze
postępowanie wewnętrznie odnowione”. Tak otrzymujemy „Nowe Życie”, które
jest darem dla nas, dla naszych rąk, i otrzymujemy je właśnie w czasie Mszy
Świętej w czasie Eucharystii, która jest centrum Dnia Pańskiego.

Czy o niedzieli w takim właśnie wydaniu pamiętamy?

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Podsumowanie roku 2020. Cz. 5.

Popatrzmy jeszcze na liczbę urodzeń (sakrament chrztu świętego) i na pogrzeby,
odejścia parafian do wieczności w czasie minionych 7 lat w parafii, gdyż jest to
bezcenny wyznacznik dla przyszłości; Dane dotyczą ostatnich 7 lat (2014 –2020).
2014 - 4 chrzty, (3 dziewczynki, 1 chłopak),
2015 - 5 chrztów (3 dziewczynki, 2 chłopaków)
2016 - 5 chrztów (4 dziewczynki, 1 chłopak)
2017 - 7 chrztów (4 dziewczynki, 3 chłopaków)
2018 - 13 chrztów (6 dziewczynek, 7 chłopaków)
2019 - 8 chrztów (4 chłopaków, 4 dziewczynki)
2019 - 8 chrztów (4 dziewczynki, 4 chłopaków)
2020 - 10 chrztów (3 dziewczynki, 7 chłopaków)
Przez ten czas siedmiolecia urodziło się 27 dziewczynek i 25 chłopaków-52 dzieci.
Pogrzeby w tych latach;
2014 - 1 pogrzeb; 2015 - 13 pogrzebów, 2016 - 12 pogrzebów, 2017 - 9 pogrzebów,
2018 - 8 pogrzebów, 2019 - 10 pogrzebów ; 2020 - 10 pogrzebów.
Razem zatem odeszło do wieczności: 63 osoby: 27 - mężczyzn i 36 - kobiet.
Śluby: 2014 - 3; 2015 - 6; 2016 - 1; 2017 - 3; 2018 - 0; 2019 - 1; 2020 - 2. (16 ślubów).
Dane te są niestety niepokojące, nie ma dodatniego przyrostu naturalnego, lecz
pogrzebów jest więcej niż urodzeń. Jest to bardzo niebezpieczny proces...

