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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm. + Edward Korab

Wtorek

.

zm. + Anna Pachana

Środa

.

zm. + Rudolf Czelniak

Czwartek

.

zm. + Matylda i Wojciech Zborowscy, Janina Turek

Piątek

.

zm. + Stanisława i Henryk Mackoś, Aleksander Ziemba

Sobota

.

zm. + Zdzisława i Stanisław Bek , Olga i Bolesław Biernat

Niedziela

.

za parafian

Niedziela

.

zmarli z rodziny Cypara, Smaga, Młocek

Niedziela

.

zmarli z rodziny Artabuz i Kozubal
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Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - . .

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

r.

. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Jest to również niedziela adoracyjna.
Zachęcam parafian do adoracji Jezusa w Eucharystii po rannej Mszy Świętej
do sumy. Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Wymadlamy zaistnienie róży Ojców
i mężów. Dziś kończy się czas Bożego Narodzenia. Kolędy tradycyjnie śpiewamy
w czasie Liturgii Kościoła do lutego, do Święta Ofiarowania Pańskiego.
. Trwa jeszcze w parafii - kolęda - Wizyta duszpasterska. W poniedziałek - . .
- od godziny ok. . rozpocznę od Rodziny Marosz i odwiedzę domy i rodzony
na Kopalni a potem lewą stroną nadal w kierunku na rejon Dwóch Zakrętów i do
krzyżówki do rodziny Baniak. Posumowanie Roku
- od strony finansowej przestawię parafianom za niedługo w ogłoszeniach wraz z podsumowaniem
peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia i wizyty duszpasterskiej.
. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie . do środy, a później od czwartku
o godzinie . .
. Taca mszalna z dzisiejszej pierwszej niedzieli miesiąca stycznia jest tradycyjnie
przeznaczona za Seminarium Duchowne w Przemyślu.
. Omadlajmy naszych lektorów i ich pobyt formacyjny w Wyższym Seminarium
Duchownym w Przemyślu na tak zwanej Szkole Modlitwy.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Erdelli, Bossekota,
Kołacz, Kłap; bardzo dziękuję rodzinom Mermon, Rymek; za ostatnie sprzątnie
kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa
Aniołów”. Dziękuje za papier xero ofiarowany do drukowania naszej gazetki.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii
wprowadzajmy je w codzienne życie naszymi decyzjami i wyborami.
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
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Z darem
ewangelicznego
słowa.
Niedziela Chrztu
Pańskiego
„Albowiem miłość względem
Boga polega na spełnianiu
Jego przykazań, a przykazania
Jego nie są ciężkie. Wszystko
bowiem, co z Boga zrodzone, zwycięża świat; tym właśnie zwycięstwem, które
zwyciężyło świat, jest nasza wiara”. Z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła 1J 5,1-9
Nieraz myślimy o Bogu jako o Kimś, kto okazuje swoją potęgę i majestat. Bóg to
ten kto wbrew wszystkiemu wprowadza w życie swoje plany, kto przyjdzie sądzić
żywych i umarłych. Ale na przełomie każdego Nowego Roku widzimy Go przez
wiarę i miłość w małym, kwilącym w żłóbku Dziecięciu i w przyjmowanej tajemnicy
Eucharystii. I zastanawia ten dar. Naprawdę zastanawia. Ten Jezus wzgardzony
przez przywódców umrze przecież później na krzyżu. A Zmartwychwstałego
zobaczy mała garstka wiernych uczniów. I On zawsze przychodzi do nas pod
postacią zwykłego białego Chleba i swojej Krwi. I nawet kiedy patrzymy na świat,
wielki dowód Jego wielkości i mocy, Jego samego dostrzegać nie musimy. Można
powiedzieć, że to wszystko dzieło przypadku, ale Bóg wielki i mocny, przychodzi
do nas jako Ktoś prosty, skromny i łagodny. Więcej, przychodzi jako bezbronny,
całkowicie zdany na łaskę człowieka. A ja? Warto zaświadczyć i pokazać, że wierze
Jemu całym umysłem, sercem i duszą. Przyjąć postawę wiary w Boga, z Nim się
radować cudem łagodności, skromności i prostoty. Oto dar i zadanie, oto Dar
dany i zadany każdemu z nas. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy,
wiary i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Jak czytać Pismo Święte?

W Starym Testamencie Jezus jest
obecny jako obietnica, tęsknota,
nadzieja. Dlatego warto pamiętać, że przy lekturze całego Pisma Świętego mamy
mieć przed oczami zawsze Jezusa Chrystusa. Do Niego należy odnosić obietnice
i też zapowiedzi prorockie. Księgi w Biblii - w Piśmie Świętym - nie mają tylko
charakteru historycznego, hagiograficznego, itp. nie obfituje tylko wyłącznie
w budujące przykłady, ale pokazuje dar zbawienia, pokazują jak nawet ze zła Bóg
może i potrafi wyprowadzić jeszcze większe dobro.
Warto polecać zatem, żeby codziennie czytać jeden perykopy Pisma Świętego
i na nowo raz jeszcze powracać do przeczytanego rozdziału z dnia poprzedniego.
I warto to czynić w skupieniu, w ciszy, ale i warto czytać sobie Słowo Boże na
głos. Z lekturą i z czytaniem Pisma Świętego jest jak z muzyką. Można mieć przed
sobą nuty, ale to nie oddaje piękna brzmienia muzyki. Sam tekst może być
w pewnym sensie martwy lub mówić nam bardzo mało. Muzyka i tekst ożyje
wówczas z nut, gdy go usłyszymy. Nie skupiajmy się wyłącznie na tekście. Tak,
gdyż jak w muzyce, zapis nutowy jest konieczny, ale nie można na poprzestać.
Za tekstem Pisma Świętego - Biblii - kryją się równocześnie wydarzenia, osoby,
Historia, a najważniejszą laska w nim ukrytą jest Bóg, który objawił się w Swoim
Synu Jezusie Chrystusie. Duch Święty o tym przypomni przy lekturze Biblii.
Są też i inni bohaterowie, często historyczni, o których jest mowa w księgach
Biblii; w księgach machabejskich, królewskich oraz bohaterowie symboliczni jak
np. Hiob, z którym utożsamia się każdy, kto przeszedł przez cierpienie i zmagał
się z jego tajemnicą i sekretem.
A co zrobić, jeśli nie jesteśmy znawcami żydowskich obrzędów i zwyczajów, nie
znamy historii ani topografii Ziemi Świętej i natrafiamy na fragmenty, których nie
rozumiemy? Odpowiedz jest bardzo prosta. Biblia, tak jak wiara czy miłość, nie
jest po to, żeby ją od razu całą zrozumieć. Na jej lekturę przykładamy kalkę
własnej tożsamości. Dlatego ten sam fragment inaczej odczytują ludzie młodzi,
inaczej osoby z dużym doświadczeniem życiowym, inaczej kobiety, mężczyźni,
osoby cierpiące, chore, znajdujące się u schyłku życia…
Biblia wyrosła z pamięci o obecności i działaniu Boga w historii i kształtuje pamięć
tych, którzy ją czytają i objaśniają. Kiedy się w nią wczytujemy, „przesiąka” do
naszego wnętrza, zaczynamy myśleć biblijnie, mieć mentalność biblijną,
ponieważ spotkanie ze Słowem Bożym jest również pracą nad charakterem…
Zatem czytajmy i rozważajmy Pismo Święte, niech Jezus do nas mówi, niech nas
dotyka, uzdrawia, czyni wolnymi i pokornymi, zasłuchanymi w głos Kościoła
który Biblie przechowuje w swoim sercu jako najwyższą wartość.
cdn.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Wstępne podsumowanie roku

.

Podsumowanie roku jest zawsze okazją do refleksji
nad odkrywaniem wspólnoty parafii w obrębie
całego Kościoła powszechnego. Kościół żyje inną
treścią niż świat i „filozofia tego świata”. Dziełem
Kościoła jest zbawienie całego człowieka, jego ciała
i duszy. Warto o tym pamiętać. Jaki był miniony
rok ? Był to rok Misji Świętych w naszej parafii i rok
peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia po rodzinach i domach. A w dziedzinie
wiary, religii, życia duchowego ? Czy Bóg wszedł w nasze codzienne życie, czy zajął
swoje centralne miejsce - czy był zawsze obecny w centrum ? Warto stawiać takie
pytanie, chociaż odpowiedź każdy musi sam sobie udzielić, tak w swoim sercu,
w sumieniu. Sakrament Chrztu Świętego otrzymało dzieci, do Pierwszej Komunii
Świętej przystąpiło - uczniów klasy trzeciej, do sakramentu Bierzmowania osób, zawarto małżeństwa, osób odeszło do wieczności, do Domu Ojca. Ponad
osób - niestety - nie modli się w kościele w Wietrznie, wybiera inne drogi i inne
miejsca modlitwy niż parafialna świątynia. Z ofiarności parafian i dotacji dokonano
zakupu nowego nagłośnienia w Kościele i też przeprowadzono konserwacje
Wielkiego Ołtarza. Na Nowy Rok
zaplanowane są dalsze prace przy Ołtarzu
Głównym, zakończenie konserwacji ołtarza oraz ogrzewanie kościoła. cdn.

