Intencje mszalne w tygodniu 6.01 - 12.01.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

8.00

zm. + Jan Kozioł

Poniedziałek

10.30

zm. +Zdzisław Liwosz - od kolegów i koleżanek córki Małgorzaty

Poniedziałek

15.30

za parafian

Wtorek

7.30

zm. + Zdzisław Liwosz - od wnuka Łukasza

Środa

7.20

zm. +Edward Korab - 5 rocznica śmierci

Czwartek

7.20

zm. +Zdzisław Liwosz - od uczestników pogrzebu

Piątek

7.30

zm. +Rudolf Czelniak

Sobota

7.30

zm. +Zdzisław Liwosz

Niedziela

8.00

o łaskę zdrowia dla Anny

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

w intencji Martyny - 18 urodziny - o opiekę Matki Najświętszej

Ogłoszenia duszpasterskie - 5.01.2020 r.
1. 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim, dziś zmiana tajemnic różańcowych dla Róż
z naszej parafii. Przypominam o zmianuje tym, którzy zatrzymali swoje tajemnice
i już dawno nie byli na zmianie, poznawajmy siebie nawzajem w Róży, wzrastajmy
w modlitwie i w tej małej wspólnocie.
2. Dziś spotkanie z Domowym Kościołem po wieczornej Mszy Świętej w salce
parafialnej. Zapraszam małżonków by zakosztować modlitwy i wspólnoty.
3. 6.01.– Uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte o godzinie 8.00, 10.30
i 15.30. Na 12.30 zapraszamy parafian na wspólne kolędowanie przy Szopce.
W tym dniu poświecenie kredy i kadzidła. Będą przygotowane małe symboliczne
znaki tego poświecenia, z ofiarą na misje i misjonarzy. Pamiętajmy.
4. Trwa wizyta duszpasterska - w tym tygodniu - od wtorku - od godziny 14.30
a w sobotę od 8.30.
5. Za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego. Jest to dzień rocznicy uruchomienia
zasłony na Obrazie Matki Bożej z Wietrzna.
6. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
7. Do sprzątania kościoła -na sobotę proszę rodziny; Dziadowicz, Dziadowicz.
Dziękuję rodzinom; Mackoś, Soliński za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty
do kościoła. Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” w odnowionej szacie graficznej jak zawsze do odebrania
dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest również - kolejny numer Gazetki
Parafialnej - „Królowa Aniołów” z dodatkiem P. Jerzego Malinowskiego.
9. Do Domu Ojca odszedł długoletni proboszcz parafii Wietrzno ks. Józef Fejdasz
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

2 Niedziela po Narodzeniu
Pańskim.
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
„W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem
świata, abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swej woli, ku chwale
majestatu swej łaski, którą obdarzył nas
w Umiłowanym ...”
z Listu św. Pawła do Efezjan (Ef 1,4-6).
Dostrzegamy chyba wszyscy niemal baśniowy wystrój domów, ulic, miast, wiosek,
dobro doświadczone w tych świątecznych dniach, nastrojowość kolęd – to
wszystko przynosi radość, budzi wdzięczność. Boże Narodzenie nie może nam
jednak zamknąć oczu na zło obecne w świecie i na ludzkie cierpienie. A wręcz
inaczej, niech szerzej jeszcze je nam otwiera.
Program na Nowy Rok i nowe dni 2020 już istnieje, tak, i jest ten sam co zawsze zawarty w Ewangelii i Tradycji Kościoła. Jest on skupiony w istocie rzeczy wokół
Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, Jego mamy poznawać, kochać, naśladować,
aby żyć w Nim życiem trynitarnym, i z Nim przemieniać historię.
Żegnamy ponadto jeszcze w tym Nowym Roku inicjatora Gazetki Parafialnej
ks. Józefa Fejdasza, długoletniego proboszcza w Wietrznie. Niech Pan Bóg
wynagrodzi ks. Jozefowi - życiem wiecznym - za wysiłek włożony w parafie,
w jednoczenie i kształtowanie ludzkich sumień. Ten znak jego kapłańskiej troski,
miłości, wiary, odczytajmy na nowo w swoich sumieniach - sercach.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Ks. Kanonik Józef Fejdasz
(1931 - 2020)

Urodził się 22 marca 1931 r. w Grabówce k. Sanoka.
Święcenia kapłańskie otrzymał 17 czerwca 1962 r.
po ukończeniu WSD w Przemyślu.
Wikariusz w Majdanie Królewskim, Rzeszowie
(Fara) i Racławicach. Proboszcz w Przędzelu
i Wietrznie k. Dukli (1975-2002).
Zamieszkał w Domu Księży Emerytów EMAUS
w Korczynie k. Krosna. Zmarł 30 grudnia 2019 r.
i został pochowany na Cmentarzu w Korczynie
w dniu 2 stycznia 2020 r. Odznaczony przywilejem
Expositorium Canonicale.
Ekscelencjo, Księże Arcybiskupie,
Drodzy Zgromadzeni przy trumnie śp. ks. Kanonika Józefa Fejdasza
w tym Sanktuarium Św. Józefa Sebastiana Pelczara. Pozwólcie, że
w imieniu wspólnoty parafialnej, skupionej przy kościele
św. Michała Archanioła w Wietrznie k. Dukli, podziękuję za życie
śp. ks. Kanonika Józefa Fejdasza, w szczególności za te ponad
ćwierć wieku, które podarował nam - wietrznianiom.
Księże Józefie,
Wiele cierpliwości, umiejętności i sił poświęciłeś dla kształtowania duchowego
i materialnego dobra naszej wspólnoty. To ty błogosławiłeś nasze małżeństwa,
Ty wprowadzałeś nasze dzieci do Kościoła przez chrzest, pierwszą komunię
świętą i przygotowanie do bierzmowania, Ty odprowadzałeś naszych bliskich na
miejsce wiecznego spoczynku. Ty także ożywiłeś kult Matki Bożej Anielskiej w Jej
cudownym wietrznieńskim obrazie. Ty rozpocząłeś także zabezpieczenia naszej
zabytkowej świątyni przed katastrofą budowlaną oraz jej renowacje. To Ty
kształtowałeś w nas postawy patriotyczne i obywatelskie w trudnych czasach
wychodzenia z totalitaryzmu.
Księże Józefie,
Za wszystkie Twoje dzieła, za tę część Twojego życia nam poświęconą, dziś
jeszcze raz Ci dziękujemy. Zachowujemy - i będziemy zachowywać - to wszystko
w naszej pamięci. Bo życie człowieka na tej ziemi trwa tak długo, jak długo trwa
pamięć o nim. Za św. Pawłem Apostołem powtarzamy: W dobrych zawodach
wystąpiłeś, bieg ukończyłeś, wiary ustrzegłeś. Na ostatek odłożono dla ciebie
wieniec sprawiedliwości, który Ci w owym dniu odda Pan sprawiedliwy Sędzia.
Korczyna, 2 stycznia 2020 r.

Zygmunt Nowak

Przewodniczący Rady Duszpasterskiej Parafii Wietrzno.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

21.05.1978 - dziś była w parafii Pierwsza Komunia Święta dla dzieci. Przystąpiło
9 dzieci, dwóch Ojców nie przystąpiło z dziećmi do Komunii świętej, nie praktykują
i nie zdołały ich poruszyć prośby i łzy ich dzieci. Szkoda tylko, że drogie prezenty
zasłaniają dzieciom to co istotne. Komunia święta staje się okazją do zarobku i do
zdobywania drogich prezentów. Jakże szkoda, że tak jest (...)
1.08.1978 - Inżynier z Krosna p. Tadeusz Wołoszyn wykonał potrzebne do remontu
plany, a 31.07.1978 oglądał plany konserwator p. Gil. Zgromadzono już trochę
materiału. Intrygantki przeciwne remontowi sztukują się do nowej akcji. (…) Oj
będzie znów ciężko w parafii, będzie ciężko (…) Boże dodaj sił… (…)
16.10.1978 - trudno mi dziś cokolwiek pisać, na dziesięć minut przez rozpoczęciem
dziennika telewizyjnego w wiec o 19.20 przybiegł parafianin Władysław Czelny.
Gdy otwarłem drzwi plebani zapytał; - Czy ksiądz słuchał dziennika ?
- Nie. Odpowiedziałem. A co tam ?. - Mamy Papieża. - Tak, a kto ? - Karol Wojtyła.
Naprawdę; - Tak; - Trudno uwierzyć. - Jak Boga kocham. I pobiegł do domu, nie
mogliśmy po prostu rozmawiać... Nastąpiło we mnie wielkie wzruszenie, i sam
obawiałem się o swoje serce...
17.10.1978 - od rana nie mogę wyzbyć się wzruszeń, ten stan trwa, aż do wieczornej
pory gdy pisze te słowa, ludzie na różne sposoby objawiali swoją radość, od łez
i płaczu aż do …picia. Ze sklepu znikły wszystkie gazety, wyrywano je sobie z rąk.
Nawet „Nowiny Rzeszowskie”…(…) Jakże trudno uwierzyć, że mamy Papieża
Polaka, Jana Pawła II.
(cdn.)

