Intencje mszalne w tygodniu 8.02 - 14.02.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+ Ignacy Wójcik

Wtorek

17.00

+Eleonora Zajchowska - od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

+Ignacy Wójcik

Czwartek

17.00

+Eleonora Zajchowska - od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

+Mikołaj i Emilia Osipowicz

Sobota

17.00

+Eleonora Zajchowska - od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

+Małgorzata i Janusz Szczepanik

Niedziela

10.30

za dusze w czyśćcu cierpiące

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 7.02.2021 r.
1. 5 niedziela zwykła, dziś pierwsza niedziela lutego, dziś również zmiana tajemnic
różańcowych dla Róż z naszej parafii. Pamiętajmy o zmianie tajemnic i módlmy się
w różach w intencjach polecanych przez Kościół.
2. W tym tygodniu - 11 luty - dzień chorych i wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.
W tym dniu Kościół uroczyście udziela sakramentu chorych.
3. We wtorek spotkanie Akcji Katolickiej - zapraszam też innych parafian chętnych
do formacji w ramach Akcji Katolickiej - odkrywajmy małe wspólnoty w Kościele.
4. W tygodniu - 13 lutego - sobota - jak każdego miesiąca - Modlitwa Różańcowa
za naszą parafię. Pomódlmy się na tej modlitwie - 13 - go - za siebie nawzajem,
o ducha wiary i otwartego serca przed zbliżającym się Wielkim Postem.
5. Przypominam korzystającym z dyspensy o zadośćuczynieniu, nie zapominajmy
o tym znaku, który ma wyróżnić nas chrześcijan.
6. Nie zapomnijmy też o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 13.02. proszę rodziny; Zajdel, Staroń,
Jakubik. Bardzo dziękuję rodzinom; Hłouszek, Drobek, Leśniak, Longawa, Szuba,
Wierdak, za ostatnie poświąteczne sprzątnie kościoła i za kwiaty do kościoła.
Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Przypominam również o wspomnieniach dla II części książki o Wietrznie.
10. Ogłoszenie społeczne.
Dyrekcja i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wietrznie zapraszają rodziców do
zapisów w naszej placówce oświatowej na rok szkolny 2021/2022 do oddziału
przedszkolnego. Zapisy odbędą się w dniu 11 i 12 marca od 9.30 do 12.30.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 6 / 7. 02. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

5 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
Ref: „Panie, Ty leczysz złamanych na duchu.
Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać
psalmy Bogu, słodko jest Go wychwalać.
Pan buduje Jeruzalem,
gromadzi rozproszonych z Izraela…”
z Księgi Psalmów (Ps 147A)
Św. Marek, którego Ewangelię czytamy w tym
roku, uczeń św. Piotra Apostoła wymienia
przywileje uczniów Jezusa, którzy uwierzyli
i zapragnęli życia z wiary: „W Imię moje złe
duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby
co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają
zdrowie”... (Mk 16,17-18). Jeśli nie ma dziś cudów wiele, to dlatego, że może mało
znamy Jezusa, przecież znaki i cuda są i dla tych, którzy Jezusa jeszcze nie poznali.
Znaki są po to, byśmy i my mocniej uwierzyli. Znakiem jest też czas epidemii...
A może w tych dniach potrzeba nam bardziej zatęsknić za Bogiem...
Rozebraliśmy świąteczny wystrój Kościoła i w sercu może zrodzić się obojętność
na codzienne misterium Eucharystii. Ale źle się dzieje, gdy nas wierzących dosięga
obojętność, gdy obojętnieją nam chrześcijańskie wartości, Eucharystia, gdy mamy
Boga za nic - a dziś tak w Polsce się dzieje - zastanawiam się tylko, czy niewiara to
sprawia, czy szatan, a może i brak naszej wiernej modlitwy i serca pełnego pasji
włożonego w to co czynimy z miłością, tak, w to co mamy czynić zawsze z wielką
miłością. Może, odpowiedzmy sobie sami na to tak ważne pytanie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Niedzielne czytanie
Pisma Świetego.
Cz. 1.
Biblia powinna być naszą codzienną lekturą,
a zwłaszcza niedzielna lekturą, powinna się
stać naszą wierną modlitwą. A jak czytać
Pismo Święte? Jak się oswoić z tym darem
w chrześcijańskim życiu ?
Ks. prof. Waldemar Chrostowski w książce
„Kamyk z procy Dawida” radzi wierzącym,
aby do lektury Pisma Świętego znaleźć stałe
i spokojne miejsce w swoim mieszkaniu.
Czas epidemii, sprzyja takiej bardzo właśnie
praktyce. Zachęcając podpowiada nam;
„Każdego dnia na czytanie i rozważanie
Pisma Świętego trzeba poświęcić około 10-15
minut. Najpierw należy rozpocząć od cichej
modlitwy do Ducha Świętego, od uczynienia
dłonią starannego znaku krzyża. Kiedy czytamy - Biblię - Pismo Święte po raz
pierwszy, dobrze jest rozpocząć tą naszą lekturę od Nowego Testamentu” ...
Ks. W. Chrostowski zaleca też czytanie jednego rozdziału dziennie, ale w taki
sposób, że następnego dnia czytamy rozdział z dnia poprzedniego oraz ten,
który przypada na dany dzień – i w ten sposób czytamy Biblię dwa razy. (!)
Ks. Profesor Chrostowski zaleca również czytanie wstępów do poszczególnych
zbiorów i ksiąg oraz apeluje, by nigdy nie opuszczać żadnego rozdziału.
Dobrze jest równocześnie mieć Pismo Święte zawsze przy sobie i kończyć jego
lekturę słowami: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”, oraz dobrze
wykonanym znakiem krzyża.
Zatem jak modlić się Pismem Świętym ?!
Aby się modlić Pismem Świętym, trzeba je czytać, rozważać, bądź go słuchać...
Ale Pisma Świętego nie czyta się tak, jak każdą inną książkę - ale dziś niestety
w dobie Internetu, komórek, smartfonów, my pokolenie mediów tak mało
czytamy - dlatego ubożeje nasze słownictwo, ubożeje nasza wyobraźnia...
A powinniśmy czytać Pismo Święte jako słowo Boga skierowane do człowieka.
Trzeba je bowiem czytać zawsze w duchu wiary, zawierzenia łasce, oraz szukania
odpowiedzi na podstawowe pytanie i problemy życia. Tak, potrzeba nasze życie,
nasze problemy niejako zanurzać w tym Bożym Słowie.
Najpiękniejszą księgą modlitwy w Piśmie Świętym jest oczywiście Psałterz, Księga
Psalmów. To również modlitwa całego Kościoła, ludu Bożego. Św. Augustyn
napisał, że kiedy odmawia psalmy, to oddycha Bogiem.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Podsumowanie roku 2020. Cz. 6.
Jak zatem w naszych czasach pokonywać
te przeróżne kryzysy i złe chwile ?. Jakie
odszukać rozwiązania we wspólnocie
parafialnej Wietrzna ?!.
A wiemy - z doświadczenia - że maja one
przeróżny charakter... Niestety - ale może
to i dobrze - nie ma takiego jednego
dobrego, właściwego lekarstwa na każde
złe wydarzenie, smutek, kryzys, czy też
niepowodzenie (itp.)…
Tak, nie ma, a zarazem przez porównanie
do naszych obecnych współczesnych czasów - nie ma takiej dobrej szczepionki na
zło, nie ma takiej szczepionki która pozwoliła by nam zaszczepionym pokonać
szatana, i która każdemu tak samo pomogłaby w walce o dobro ze złem.
A zarazem na pewno tą pomocą jest łaska, wiara, wierna modlitwa, Ewangelia
i dobre czyny chrześcijańskie. To pomoże, ale każdy musi też jeszcze odszukać
właściwe dla siebie wskazanie, drogowskaz, zadanie, i sposób realizacji i też
pamiętajmy, że te drogowskazy mają się opierać o podstawowe znaki i wartości
chrześcijańskie, o naukę Kościoła. Niech każdy z nas pamięta, że Kościół i parafia
będzie taka, jakie nasze świadectwo o Nim w świecie. Wypełniajmy wiernie swoje
powołania z miłością i zatroszczymy się o każdy wymiar życia a zwyciężymy zło.

