Intencje mszalne w tygodniu 9.03 - 15.03.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Alfred Białogłowicz

Wtorek

17.00

zm. +Mieczysław Godek - intencja od syna Krzysztofa

Środa

17.00

zm. +Michalina Piotrowska - 17 rocznica śmierci

Czwartek

17.00

zm. +Mieczysław Godek - intencja od rodziny Jastrzębskich

Piątek

17.00

zm. +Krystyna Mielczarek

Sobota

17.00

zm. + Mieczysław Godek - intencja od syna Krzysztofa

Niedziela

8.00

za Anię i Wojciecha - o potrzebne dla nich łaski i opiekę Maryi

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.00

zm. + Lucjan Czaja

Ogłoszenia duszpasterskie - 8. 03. 2020 r.
1. Dziś 2 Niedziela Wielkiego Postu. Gorzkie Żale o godzinie 15.00. Kazania pasyjne
głosi nam wikariusz z parafii Równe ks. Piotr Leja.
2. Wszystkim Paniom, kobietom, mamom, babciom, ślemy dziś życzenia z okazji
Dnia Kobiet. Niech Maryja, Niepokalana, Królowa Aniołów was ochrania i obdarza
swoją maryjną pięknością, jakże inną o tej światowej zmysłowej piękności.
3. Już działa monitoring przy naszym kościele, parkingu, na cmentarzu, gaiku.
Jest na razie zamontowanych 6 kamer na 8 możliwych, tym jedna w kościele. Cel
monitoringu - jak wiadomo - to bezpieczeństwo naszego kościoła i Obrazu M.B.
4. Zachęcam parafian bardzo do postu, jałmużny i intensywniejszej modlitwy
w tym Wielkim Poście. W piątek Droga Krzyżowa. Poprowadzi ją nasza Akcja
Katolicka, stowarzyszenie „Wiatr” i sympatycy tych wspólnot.
5. Przypominam wszystkim parafianom, że w dniu - 19.03.2020 r. będzie w naszym
kościele poświęcona pamiątkowa płyta ku czci +śp. ks. Józefa Fejdasza.
Uroczystości z akademią i spotkaniem wieczornym - wspomnienia o ks. Józefie
w Domu Ludowym będą próba utrwalenia w pamięci parafian jego osoby.
6. Uczennice; Kinga Staroń i Ewa Cichy wzięły udział w drugim szczeblu Olimpiady
z religii w Dukli na forum dekanatu. Dziękuje im za udział i za obecność .
7. 13 marca - dzień modlitwy za parafie, rekolekcje, różańcowe rozważania będą
poprzeplatane wraz z Drogą Krzyżową. Zapraszam kolejną Róże kobieca - Różę
p. Krystyny Mackoś.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 14.03. proszę rodziny; Nawrocki,
Matelowski - Bogacz Matelowski - Kozak. Dziękuję rodzinom; Mazur, Huta,
Kozubal za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Akcja Katolicka ma swoje spotkanie we wtorek.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 10 / 8. 03. 2020 r. ( Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

2 Niedziela Wielkiego Postu
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa
„Najdroższy:
Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według danej mocy
Boga, który nas wybawił i wezwał świętym
wezwaniem, nie dzięki naszym czynom,
lecz stosownie do własnego postanowienia
i łaski, która nam dana została w Chrystusie
Jezusie przed wiecznymi czasami”...
z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła
do Tymoteusza (2 Tm 1,8b–10)
Upodobanie, nasze chęci, …to mało, by iść za
Jezusem Chrystusem. Potrzebna jest jeszcze
łaska powołania i ewangeliczne wezwanie, Jezusowa Miłość i pasja, która często
jest niezrozumiała dla osób postronnych. Popatrzmy; Św. Mateusz Apostoł - w
oczach swoich z Ewangelii - był po prostu zdziercą, oszustem, kolaborantem,
zdrajcą - ale to on stał się uczestnikiem Tajemnicy Jezusa, idąc za Nim. Od chwili,
gdy Jezus spojrzał na Mateusza pełnym miłosierdzia wzrokiem, wszystko uległo
przemianie. Ta przemiana - pod spojrzeniem Jezusa - dokonała się również w życiu
św. Piotra, św. Pawła, i wielu innych, z wielu przeróżnych epok historii. Tak, tym,
który powołuje, jest zawsze Pan Bóg. Bóg zna najlepiej nasze sumienia - serca,
tożsamość, talenty, tęsknoty i historię życia. On zaprasza na tę drogę słabych, aby
objawić moc i dary swojego miłosierdzia. Droga wskazana przez Boga prowadzi
do prawdziwego szczęścia. I to jest droga naszego powołania!. Idźmy nią i na górę
Tabor i na górę Golgotę. Bądźmy wierni Jezusowej Ukrzyżowanej Miłości,
i w świętowaniu i w codzienności, w tym tkwi sekret obdarowania łaską.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być, niż mieć…

A może „poranna kawa”
z Panem Bogiem ... ?!

Budzisz się - jak co dzień - o szóstej nad ranem, później
albo i wcześniej. Idąc do łazienki, myślisz o tym, co dziś
trzeba będzie załatwić. A potem śniadanie już w biegu,
przed wyjściem z domu sprawdzasz jeszcze, czy nie ma
jakiegoś e-maila w twojej skrzynce czy może SMS. Tak,
codzienne obowiązki, w domu, w szkole, w pracy, itp. na
tyle nas angażują, że nawet nie zauważamy, jak szybko
dobiega końca czas zajęć. Obiad, chwila odpoczynku
i dalej praca już w domu. Musisz się spieszyć, aby zdążyć
na spotkanie z … przyjaciółmi. A wieczorem jeszcze
trzeba obejrzeć film, mecz, (itp). Zmęczony, kładziesz się spać, przed zaśnięciem,
gdzieś na granicy świadomości, pojawia się jeszcze myśl: znowu zapomniałeś
o modlitwie… Tak, ale po co modlitwa? Wielu ludzi zastanawia się, po co w ogóle
jest modlitwa. Co ona daje? Czy warto tracić na nią czas, skoro jest tyle spraw do
załatwienia, tyle rzeczy do zrobienia. Czy jest jeszcze miejsce na modlitwę w tak
napiętym programie dnia? Tak i czy codzienne „odmawianie paciorka” ma aż tak
wielkie znaczenie? Ks. Franciszek Blachnicki, założyciel Ruchu Światło-Życie, z
naciskiem podkreślał, że jest różnica pomiędzy „klepaniem pacierzy” a głęboką
modlitwą. Recytowanie formuł, spełnianie czynności z poczucia obowiązku czy
w oparciu o przekonanie, że to ma jakieś znaczenie, nie jest jeszcze prawdziwą
modlitwą. Modlitwa jest prawdziwa, gdy prowadzi do rzeczywistej przemiany
serca człowieka. Modlitwa to inwestycja na ...wieczność. Przeczytałem kiedyś
słowa o tym, jak praca może stać się dla człowieka pułapką. Może i Ty czytelniku
nie masz czasu na modlitwę, bo wpadłeś w taką pułapkę pracy. Pracujesz więcej,
żeby kupić rzeczy, których nie będziesz używał, tylko aby zaimponować ludziom,
których tak naprawdę nie lubisz. A modlitwa, siłą rzeczy, zeszła na dalszy plan.
Tymczasem, nic nie jest tak ważne, jak modlitwa. Św. Jan Chryzostom pisał; „jest
niemożliwe, aby grzeszył człowiek, który się modli”. Zatem modlitwa nie jest stratą
czasu, ale jego najlepszą inwestycją. Aby modlitwa była prawdziwym spotkaniem
z Bogiem, aby była głęboką rozmową przemieniającą człowieka, potrzeba dwóch
rzeczy. Po pierwsze - trzeba się modlić. Minimum, ze swej strony, to mieć czas dla
Boga. Po drugie – warto doskonalić umiejętność modlitwy i pogłębiać wiedzę na
ten temat. Ludzie potrafią wiele czasu i energii poświęcić, tylko po to aby pozbyć
się nadwagi, nauczyć się trudnej solówki na gitarze, a gdy pojawiają się problemy
z modlitwą, to bezradnie rozkładają ręce. Przeczytajmy jakąś dobrą książkę na
temat modlitwy. Może pomocą w ożywieniu spotkań z Bogiem będzie wspólnota
przy parafii... Jedno jest ważne: bez modlitwy nie ma życia chrześcijańskiego.
Twoja modlitwa naprawdę może być głębokim i radosnym spotkaniem z Panem,
z Przyjacielem, spotkaniem, którego nie chce się przerywać. Pan Bóg pragnie
spotkań z Tobą. Aby Jego pragnienie spotkało się z Twoim, potrzebny Ci tylko
ten duchowy „kubek kawy” z Panem Bogiem, z Jego otwartym Sercem.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

2.01.1983 - rozpocząłem wizytę duszpasterską, w godzinach popołudniowych,
chce by w domach było jak najwięcej parafian, z nimi spotkam się i pomodlę.
19.02.1983 - w parafii rozpoczynają się rekolekcje wielkopostne. Przyjechał je
wygłosić O. Bronisław, przeor OO. Karmelitów z Krzeszowic. Nauki Ojca bardzo
rzeczowe i pełne Bożego Ducha. Ufam, że przyniosą owce w sercach parafian.
25.03.1983 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, rozpoczęcie Jubileuszowego
Roku - 1950 - rocznica śmierci Pana Jezusa. O godzinie 19.30 nabożeństwo Drogi
Krzyżowej, a o godzinie 20.00 przez 5 minut dzwonią dzwony, później Msza
Święta z kazaniem, a po niej Apel Jasnogórski, ci którzy nie przyszli do kościoła
obiecali w domach pomodlić się - w łączności z nami - pod krzyżem (…).
13.04.1983 - przyjechał z Krosna ks. Prałat Bronisław Jastrzębski, na wizytacje.
Wszystko jest w dobrym porządku (…).
Każdego 13 dnia miesiąca odbywają się w kościele modlitwy za Ojczyznę tak
boleśnie doświadczaną. Przy figurze Matki Bożej Fatimskiej ktoś w nocy na ziemi
krzyż z jedliny i literę „V”. Po wyjściu z kościoła śpiewamy pieśń; Ojczyzna ma, tyle
razy we krwi skąpana… w czasie Mszy Świętej składka na pomoc uwiezionym za
przekonania (…).
29.05.1983 - Do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 12 dzieci. Oby tylko ta
uroczystość otworzyła rodziny na wiarę i na Pana Boga. Z tym jest niestety rożnie,
czasem prezenty drogie dla dzieci - w tym dniu - gubią wszystko (…).
16.06.1083 - po raz drugi do Polski przyjeżdża Papież Jan Paweł II. To wielki dni dla
całego narodu. Przygotowanie do pielgrzymki w parafii trwało długo. Ksiądz
Proboszcz wyjechał na spotkanie z Papieżem do Niepokalanowa, Częstochowy
i Krakowa. W narodzie znów obudzona została nadzieja na lepsze czasy.
Oby ta nadzieja trwała w nas wszystkich. (cdn.)

