Intencje mszalne w tygodniu 5.10 - 11.10.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Irena Gibadło - od rodziny Drajewicz i Pitak

Wtorek

17.00

+Irena Gibadło - od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

+Eugenia Sereda (Kołacz)

Czwartek

17.00

+ Irena Gibadło - od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

+ Tomasz Sęp

Sobota

17.00

+Irena Gibadło - od Anny i Jana Jaracz

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+ Zofia i Jan Kucharscy

Niedziela

15.30

+ Irena Gibadło - od syna Jana i wnuków

Ogłoszenia duszpasterskie - 4.10.2020 r.
1. 27 niedziela zwykła w czasie epidemii. Pamiętajmy o przepisach sanitarnych
w kościele, bardzo o to proszę wszystkich parafian.
2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca - dziś zmiana tajemnic różańcowych dla Róż
z naszej parafii i błogosławieństwo różańców dla klasy trzeciej na Mszy Świętej
o godzinie 15.30.
3. Gościmy dziś w naszej parafii ks. Egzorcystę. Będzie możliwość spotkania z nim
i zadawania pytań po Mszy Świętej.
4. Zachęcam do modlitwy różańcowej w październiku; w poniedziałek klasa VIII i
dla nich spotkanie formacyjne - przed bierzmowaniem - w salce po Mszy Świętej.
we wtorek - klasa VII dla nich też spotkanie formacyjne w salce, w środę - klasa VI,
w czwartek - klasa V, w piątek - Różaniec w j. łac., w sobotę - poprowadzą
Różaniec bierzmowani w tym roku, w niedziele za tydzień w dzień papieski lektorzy
z naszej parafii.
5. Za tydzień 11.10. - 20 Dzień Papieski, trochę skromniejszy niż w ubiegłe lata, ale
to z powodu epidemii - zbieramy w tym dniu do puszek ofiary na rzecz Dzieła
Nowego Tysiąclecia, będzie też odczytane słowo Pasterzy Kościoła w Polsce.
6.Tacą mszalną dziś wspieramy Seminarium Duchowne w Przemyślu i modlimy się
o nowe powołania kapłańskie i zakonne, również z naszej parafii.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła i zagrabienia opadających już liści - na sobotę - 10.10.
proszę rodziny; Wójtowicz, Michalak, Szczepanik, Wyszkowski.
Dziękuję rodzinom; Rak, Smaga, Sajdak, Mercik - Głód za ostatnie sprzątnie
kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 40 / 4.10. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

27 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„W końcu posłał do nich swego syna,
tak sobie myśląc:
Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy,
zobaczywszy syna, mówili do siebie:
„To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go,
a posiądziemy jego dziedzictwo”.
Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili.
Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy,
co uczyni z owymi rolnikami?”
Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci,
a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali
plon we właściwej porze”...
z Ewangelii według Świetego Mateusza (Mt 21, 33-43)
Fałsz i kłamstwo oddal ode mnie, Panie...Tak modli się psalmista Pański. Dziś bardzo
potrzeba nam takiej modlitwy, by być prawym w relacjach z innymi ludźmi; by być
prawym w spojrzeniu na świat, wszak muszę sprawiedliwie ocenić, wybrać to co
dobre, to co służy wspólnemu dobru, a nie to co jest krzywdą dla drugich... Muszę
być prawym w spojrzeniu na grzech, by dostrzegać zło, ale widzieć też i dobro,
a przede wszystkim po to by „z igły nie robić wideł”. Dziś wprawdzie opanował
wielu z nas jakiś wirus obojętności, wirus pychy i agresji, ale wierzę, że przyjdzie
otrzeźwienie i refleksja. Tak było, tak jest, i tak też będzie, do skończenia świata.
Niech Modlitwa Różańcowa przemienia nasze serca - sumienia. Wielka prostota
tej modlitwy czyni cuda. Odważmy się na jej dar w tym trudnym 2020 roku.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż
mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Wskazania Św. Matki
Teresy z Kalkuty Cz. 4.

Jeśli będziemy adorować Chrystusa
ukrytego w Eucharystii, będziemy mogli
Go też dostrzec jeszcze w pokornych
i zaniedbanych ciałach ubogich. Nasz
dzień rozpoczynamy od uczestnictwa
w Mszy Świętej przyjmując Komunię Św., kończymy go zaś godzinną adoracją,
która przybliża nas do Jezusa i jednoczy z Nim poprzez służbę. Nie mogę sobie
wyobrazić nawet jednego dnia bez Eucharystii. Dotykam Jezusa, kocham Go,
służę Mu w biednych, umacniana Jego miłością. Jesteśmy stworzeni do miłości,
tak bardzo jesteśmy złaknieni Boga, dlatego Jezus dzieli się z nami swoim Boskim
życiem i miłością, dając się jako pokarm w Eucharystii. Powinniśmy przyjmować
Go czystym sercem. Moją największą miłością jest Jezus w Eucharystii. Właśnie
w niej spotykam Go, otrzymuję Go, kocham, a potem odkrywam Go i służę Mu
w tych najuboższych z ubogich. Życie byłoby puste bez przyjmowania Komunii
Świętej. Nie możemy oddzielić naszego życia od Eucharystii. Ludzie pytają nas:
„Skąd siostry czerpią radość i moc do czynienia tego wszystkiego, co czynią?”.
Otrzymujemy wszystko od Chrystusa obecnego w Eucharystii. Eucharystia jest
w centrum naszego życia… Bez Jezusa nie byłabym zdolna przeżyć ani jednego
dnia, ani nawet jednej godziny mojego życia.
Największym zagrożeniem dla pokoju w świecie jest aborcja, ponieważ to wojna
bezpośrednia, to zabójstwo, mord dokonany rękami matki. A my czytamy
w Piśmie Świętym, bo Bóg mówi bardzo wyraźnie: „Nawet gdyby matka mogła
zapomnieć o swym dziecku, Ja o tobie nie zapomnę. Oto na moich dłoniach cię
wyrysowałem” (Iz 49,15-16).
Nienarodzone dziecko spoczywa w dłoni Boga. Wielu ludzi bardzo martwi się
o dzieci z Indii, dzieci z Afryki, gdzie wiele ich umiera wskutek niedożywienia,
głodu i tak dalej, ale miliony dzieci umierają zabijane celowo, z woli matek.
Dlatego właśnie aborcja jest największym niszczycielem pokoju. Bo przecież jeśli
matka może zabić własne dziecko, czymże jest dla mnie zabić ciebie, a dla ciebie
– zabić mnie? Nic już nie stoi nam na przeszkodzie.
Nie można naśladować Chrystusa bez przyjęcia krzyża. Każdy powinien wziąć
swój krzyż i towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze na Kalwarię, tylko wtedy razem
z Nim będziemy mieć udział w radości zmartwychwstania. Cierpienie nie jest
karą, lecz znakiem, że przybliżyliśmy się tak bardzo do Jezusa cierpiącego na
krzyżu, że On może nas ucałować, okazać nam swoją miłość, umożliwiając
nam udział w Jego posłannictwie. Nie dozwólcie nigdy, abyście w czasie nocy
cierpienia zapomnieli, że w zjednoczeniu z Chrystusem cierpienie staje się
drogą prowadzącą do radości zmartwychwstania.
Amen.

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

31.12.1991 - jak co roku tradycyjnie Msza Święta na zakończenie roku o godzinie
16.00 a po niej Nieszpory przed Najświętszym Sakramentem. Ludzi nawet troszkę
więcej, dziękowaliśmy Bogu za miniony rok, i za wszystkie łaski otrzymane w tym
roku, przepraszaliśmy za nasze grzechy. W minionym roku 1991 było; 10 chrztów,
9 ślubów, 11 pogrzebów 12 osób do Pierwszej Komunii Świętej, za Twoją wielką
łaskawość w tym roku bądź Panie uwielbiony.
13.01. 1992 r. - wydrukowaliśmy obrazki naszej Królowej Aniołów, i dlatego mogę
zacytować słowa pieśni; „Dozwól mi Ciebie chwalić Panno Święta… braliśmy
udział w przedstawieniu jasełek, przygotowanym przez młodzież z Dukli, to są
pierwsze inicjatywy po 1989 roku, jeszcze słabe, marne, jak wiosenne kwiaty,
które na wiosnę zaczynają kwitnąć. Ponieważ choruje, to uczę nie w szkole, ale na
plebani. Może po feriach będzie lepiej...
2.02.1992 - dziś nabożeństwo ekspiacyjne za zbrodnie aborcji, połączone ze
śpiewem kolęd przy żłobku. Mija pierwszy tydzień ferii zimowych, towarzyszy nam
łagodna i śnieżna zima, ale nie w Polsce bo w Polsce zimy nie ma, tylko u nas na
Podkarpaciu. Komuna nadal w Polsce szaleje i to bardzo mocno, to po prasie
i telewizji. Jakże dziwna erupcja zła zalewa nasz kraj (…).
Wielki Post 1992 - czas Wielkiego Postu bardzo pracowity, Rekolekcje w Wietrznie
wygłosił ks. Tadeusz Rząsa wikary z Borku Starego. Ale odzew do spowiedzi był
mały, znów oczekiwanie na Wielki Tydzień. Potem zastępował mnie ks. Tadeusz
Jakubiński, ja wyjeżdżałem na rekolekcje. Jak zwykle czynił to bardzo chętnie.
Spowiadałem sam w Wielki Tygodniu w Wielka Środę i w Wielki Czwartek.
(cdn.)

