Intencje mszalne w tygodniu 06.07 - 12.07.2020 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - intencja od Magdaleny

Wtorek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od Heleny Cypara

Środa

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od pracowników gazowni Krosno

Czwartek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od pracowników firmy AGZ

Piątek

18.00

zm. +Kazimierz Czaja - od pracowników firmy AGZ

Sobota

18.00

zm. +Helena i Władysław Turek

Niedziela

8.00

za mieszkańców „Kopalni i Dwóch Zakrętów”

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Maria i Władysław Zborowscy

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 5.07.2020 r.
1. 14 Niedziela zwykła - w czasie epidemii - pamiętajmy o maseczkach w kościele,
dziękuje tym, którzy - mimo ciepła - przestrzegają zasad sanitarnych.
2. Dziś pod kościołem - zbiorka do puszek - dla powodzian. Wspieramy tych,
którzy ucierpieli przez żywioł wody. Odpowiedzmy na apel naszego Pasterza.
3. Trwają wakacje, nie zapomnijmy o naszym życiu duchowym i modlitewnym,
pamiętajmy o niedzielnej Mszy Świętej.
4. Odsłonięcie i poświecenie tablicy śp. ks. Józefa Fejdasza dokona się w czasie
naszego maryjnego odpustu w pierwszą niedzielę sierpnia - 2.08.2020 r.
5. Dziś również zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii.
6. Ks. Zdzisław Michalski to kolejny Proboszcz z Wietrzna w dodatku do Gazetki
Parafialnej. Zapoznajmy się z ta postacią.
7. Spotkania dla małżonków w następną niedzielę o godzinie 17.00 po epidemii.
8. Spotkania dla wspólnoty modlitewnej w piątek po Mszy Świętej. Zapraszam
wszystkich chętnych.
9. Nie zapomnijmy również o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej;
Parafia Wietrzno.pl - zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią
i przesłaniem.
10. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 11.07. - proszę rodziny; Marosz i Sajdak.
Dziękuję rodzinom; Biały, Erdelii, Woźniak za ostatnie sprzątnie kościoła i za
świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
11.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” -zachęcam
do prenumeraty Niedzieli
12. Odpust św. Jana z Dukli - na Puszczy w sobotę - Msze Święte o godzinie 9.00
i o 11.00, a w niedzielę u Bernardynów w klasztorze o godzinie 11.00.
13. Wymadlajmy powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 27 / 5. 07. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

14 Niedziela zwykła
Rozważcie, proszę ...
z Liturgii Słowa

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni
i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode
Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie”...
z Ewangelii według św. Mateusza Mt 11,25–30
Z nauczania Jana Pawła II; „Kościół, pouczony słowami Nauczyciela, wierzy, że
najwyższym celem życia człowieka, uczynionego na obraz Stworzyciela, odkupionego
krwią Chrystusa i uświęconego obecnością Ducha Świętego, jest istnieć „ku chwale
majestatu” Boga (por. Ef 1, 12), postępując tak, by każdy czyn odzwierciedlał
Jego blask (Veritatis splendor 10).
Są kręgi i środowiska, w których być wierzącym to nic nadzwyczajnego... ale są
i takie środowiska, w których przyznać się do Jezusa jest bardzo trudno, rodzi się
wówczas bowiem zdziwienie, czasem śmiech, niechęć, agresja, albo i nawet
ostrzejsze słowne szykany. Ale pamiętajmy, kalkulacja jest bardzo prosta: lepiej
w tym życiu nieco stracić, niż stracić całą wieczność. A przyznać się do Jezusa… to
nie tylko powiedzieć, że się wierzy w Boga, to równocześnie kierować się w życiu
Chrystusowymi wskazaniami z Jego Ewangelii, zwłaszcza wtedy, gdy świat kusi do
czego innego; nieuczciwości finansowej, małżeńskiej zdrady, posługiwania się
kłamstwem itp... I ta walka duchowa w świecie trwa nieustannie, również i dziś.
Modle się dziś za moją Ojczyznę, za Polskę, za świat, za rodziny i za Życie, modlę
się i wołam w słowach; Wierzę w Ciebie, Jezu i uwielbiam Imię Twoje. Dodaj Panie
odwagi bym zawsze był godny miana Twojego ucznia. I spraw bym nie tyle szukał
wielkich szumnych odpowiedzi, ile bardziej był umiał kochać i przebaczać. Amen.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Sakrament Małżeństwa
na drodze walki
ze złem. Cz. 1.

Wiele małżeństw w świecie i w naszej
Ojczyźnie, Polsce jest głęboko poranionych
przez szatana, kłamstwo, zło, media,
ideologie i również przez ...grzechy małżonków. Rany te są czasem też bardzo
bolesne i bardzo głębokie. Wymagają one dotyku Boga, łaski, uzdrowienia.
Sięgnijmy do Ewangelii - tam - w niej jest źródło łaski - wzór życia i postepowania.
Pewnego dnia mężczyźni przyprowadzili do Pana Jezusa kobietę, która poszła za
namiętnością swojego ciała (Por J 8, 1-11). Nie wiemy dokładnie, co nią kierowało
i co kierowało mężczyzną, który był z nią ale w tekście Ewangelii się nie pojawia.
Wiemy, z religii Judaistycznej, że nie znano innego sposobu na powstrzymanie
nieślubnych relacji mężczyzn i kobiet, jak tylko … kamienowanie. Z jednej strony
były; zaślepiająca namiętność, pragnienie bycia z drugim człowiekiem, a z drugiej;
straszne skutki takiego przeżywania intymności przez kobietę i mężczyznę czyli:
zniszczone rodziny, nieślubne dzieci, samotne kobiety, dzieci bez ojców … czyli
grzechy związane z nieuporządkowaniem ludzkiej seksualności. I dzisiaj również
skutki tych grzechów są straszne, mimo, że współczesny świat mówi, iż to nic
złego... Katolickie małżeństwa doświadczają również tych dramatów.
Nasz Pan, Jezus Chrystus - w Ewangelii (Por. J 8,11-11) - aby uratować zarówno
potępiających kobietę mężczyzn, jak i ją samą, rozeznaje. Owocami rozeznania są
dialog z mężczyznami i dialog z kobietą. Jezus mężczyznom pomaga zobaczyć ich
grzech. Do kobiety stosuje takie podejście, że zostaje ogarnięta nadzieją i wolą
nowego życia. Ona odczuwa bardzo mocno, że grzech rzeczywiście jest śmiercią,
a Jezus nie daje jej taniego pocieszenia, nie mówi, że nic się nie stało, ale nie
potępia, Jezus wymaga i kocha. Objawia miłość do grzesznika, do osoby.
Czy to nie oznacza, że w tych trudnych sytuacjach małżeńskich zranień, zdrad,
niewierności powinniśmy szukać przede wszystkim Ducha Bożego? Modlić się
i prosić: Panie, daj mi swego Ducha, daj mi rozeznanie, daj mi słowa, gest, ton głosu,
który wyrazi prawdę, prawdę o grzechu i prawdę o Miłości. Dotknij głębię ludzkiej
istoty Swoją miłością, dotknij mnie i dotknij mego męża, który upadł, dotknij mojej
żony, dotknij naszego sakramentu małżeństwa ...
To wskazanie dotyczy również kapłana, który słyszy o grzechu małżeńskim
w konfesjonale czy podczas rozmowy, dotyczy to małżonków - czy to upadłych,
czy zranionych - co wtedy robić? Rozeznawać! Istotą rozeznania jest znalezienie
słów, gestów, działań, które objawią grzech i objawią miłość do grzesznika.
Jedynie miłość do grzesznika może go wyprowadzić z ciemności i śmierci
grzechu. Jedynie ta miłość, która jest prawdą, i ta Prawda, która jest Miłością,
może uratować wiernych i może uratować upadłych. Ta miłość, która wyraża się
w przebaczeniu i proszeniu o wybaczenie...
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
8.10.1988 - Boże, jak ten czas szybko leci, trudno się z tym pogodzić, już nowy rok
szkolny i katechetyczny, udała się nam pielgrzymka do Zakopanego i Krakowa
mimo fatalnej pogody, lało non stop. Schola śpiewała i ministranci też byli bardzo
radośni. Zwiedzaliśmy Wawel, klasztor braci Albertynów, groby królewskie.
18.10.1988 - piękna złota polska jesień trwa nadal, dziś trwały prace przy kaplicy
cmentarnej. Pracowali parafianie odpłatnie i bezinteresownie, położono więc
fundamenty pod kaplicę. A przyszli; Edward Sęp, Władysław Matelowski, Jacek
Bieniek, Jan Jaracz, Leszek Mermon, Tadeusz kamiński, Ferdynand Szwast,
Waldemar Sajdak, Mieczysław Sajdak, Maciej Longawa, kaplica cmentarna
za niedługo powstanie.
23.10.1988 - Dziś małe spotkanie z młodzieżą pracującą, ale ta grupa nie zdradza
ochoty na spotkania, i nie chce uczestniczyć również w modlitwie różańcowej.
Mało przychodzi parafian na nabożeństwa różańcowe, a tym bardzie na
spotkania, jakby im to było nie potrzebne (…)
25.10.1988 - dziś dokończono fundament pod kaplice cmentarną, pracowali;
Edward Sep, Mikosz Z. i Czaja Kazimierz . Pomagali jeszcze Jan Kucharski, Jan
Soliński, Kazimierz Stawski, zrobili również mały porządek na cmentarzu przed
świętami listopadowymi. Zaczął już wiać silny zimowy wiatr zrobiło się zimno,
dziś było –9 stopni Celsjusza.
26.10. 1988 - młodzież na spotykanie nie przyszła, mimo prób i zachęt. Zbliża się
Uroczystość Wszystkich Świętych, spowiedź zaplanowałem na 31.10, ale
parafianie nie chętnie spowiadają się u swojego proboszcza.
1.11.1988 - dziś śnieg, w nocy bardzo napadało puchu … zapukała zima.
(cdn.)

