Intencje mszalne w tygodniu 9.11 - 15.11.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Danuta Sęp - od Dyrekcji i Rady Zespołu Szkół w Golcowej

Wtorek

17.00

+Danuta Sęp - od Dyrekcji i Rady Zespołu Szkół w Golcowej

Środa

17.00

za naszą Ojczyznę

Czwartek

17.00

+Danuta i Edward Sęp - od Anny i Tadeusza Bogacz

Piątek

17.00

90 - lecie życia Stanisława Pytlaka - o potrzebne łaski

Sobota

17.00

+Mieczysław Godek - od córki Renaty z rodziną

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+ Anna Kozubal– Karlicka i jej zmarli rodzice

Niedziela

15.30

+Kazimierz Czaja - od żony

Ogłoszenia duszpasterskie - 8.11.2020 r.
1. 32 Niedziela zwykła w czasie epidemii z nowymi rozporządzeniami Rządu RP.
Pamiętajmy o duchowej łączności z naszym Kościołem i również o łączności przez
Internet, przez parafialny Fejsbuk - dziś w niedziele - 8.11 i również - 11.11.
2. W listopadzie codzienne po Mszy Świętej modlitwa wypominkowa za zmarłych
polecanych w wypominkach listopadowych - według tzw. klucza dnia - podanego
przez samych parafian.
3. Pamiętajmy o listopadowych odpustach, mamy możliwość aby je ofiarowywać
za zmarłych przez cały listopad. Skorzystajmy z tego daru łaski.
4. 11.11. - środa - kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez nasza Ojczyznę.
Pamiętajmy w modlitwie o Polsce, Polkach i Polakach. Wypraszajmy sobie i innym
zrozumienie czym jest polskość, czym jest tożsamość narodowa i niepodległość.
5. We wtorek po Mszy Świętej spotkanie Akcji Katolickiej w salce parafialnej.
Zapraszam do wspólnej drogi formacji sumienia w Kościele.
6. W tym tygodniu wspomnienia liturgiczne pierwszych męczenników polskich,
św. Marcina, św. Jozafata i św. Leona Wielkiego, papieża.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 14.11. proszę rodziny; Kamiński - Haniebnik,
Cichy, Chomentowski, Mikosz, Szombara, Wójtowicz. Bardzo dziękuję rodzinom;
Kucharski, Karpaciński, Kowalska, Szopa, Len, Solińska, Pietruszka, Jastrzębski
za ostatnie sprzątnie kościoła i za zagrabienie liści wokół kościoła oraz też za
świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. 13 listopada modlitwa różańcowa za parafię, rodziny, Ojczyznę, połączona
z modlitwą wypominkową.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 45 / 8. 11. 2020 r. (Rok VI).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

32 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Jezus opowiedział swoim uczniom tę
przypowieść:
„Podobne będzie królestwo niebieskie do
dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy
i wyszły na spotkanie pana młodego.
Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć
roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy,
ale nie wzięły z sobą oliwy.
Roztropne zaś razem z lampami zabrały
również oliwę w swoich naczyniach.
Gdy się pan młody opóźniał, senność ogarnęła
wszystkie i posnęły...
z Ewangelii według Świetego Mateusza (Mt 25, 1-13)
Pragniemy Boga Żywego, warto o tym pamiętać: „Dusza moja Boga pragnie, Boga
żywego”... Nie zbawi nas przecież jakiś bóg, tylko Bóg prawdziwy, zbawi nas Bóg
Stwórca nieba i ziemi, Bóg Ojciec. Zaproszeni jesteśmy na ucztę u wielkiego Boga
i Pana, i nie musimy się lękać, że coś zostanie nie zrobione jak trzeba, że może
ktoś zostanie pominięty, że jakieś niedopatrzenia zmienią jej charakter.
Przy Bogu Ojcu ja człowiek mogę czuć się bezpieczny. Jezusowe jarzmo jest
przykrojone na moją ludzką miarę, daje wolność. To bardzo pocieszające, nawet
najmniej znaczący z nas na tym świecie, w Bożych oczach nie są tanią siłą roboczą,
elementem bezimiennego tłumu, są wyczekiwanym przyjacielem, gościem.
Uwierzyć w ten dar to odkryć życie wieczne już na ziemi, już teraz, tutaj ...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Jestem słaby - dlaczego
tak trudno do słabości
się przyznać ? ... Cz. 3.

Jak pokochać swoje słabości … ?!
Św. Paweł Apostoł pisze w jednym
ze swoich listów: „Najchętniej więc
będę się chlubił z moich słabości, aby
zamieszkała we mnie moc Chrystusa.
Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć
jestem mocny”...
Słowa św. Pawła wydają się jakby nie dla
naszej współczesnej epoki, jakby nie dla
nas, a są one przecież wielką rewolucją
w ujmowaniu kondycji ludzkiej.
Przyjęcie tak właśnie sformułowanej
zasady życia pozwala szeroko otworzyć
drzwi naszej duszy, przez które może się
przedostać ogrom Bożej łaski.
Nasza własna bezbronność, kruchość, słabość, skłonność do czynienia zła - jak
znów pisze i podpowiada nam św. Paweł: „Nie czynię bowiem dobra, którego
chcę, ale czynię to zło, którego nie chcę” - jakże to bardzo skutecznie niweczy moje
wielkie mniemanie o samowystarczalności, i jest też powodem, by wołać do Pana
Boga o wyratowanie nas z „dołu zagłady”, i o „wybawienie od siebie samego”.
Porażki, niewierności, kryzysowe czyny pośrednio uzdalniają nas do budowania
więzi i relacji z innymi ludźmi. Gdyby ktoś nigdy nie grzeszył, pisał św. Augustyn,
nie byłby w stanie współczuć innym z powodu ich upadku: „Aby współczuć innym
w ich nieszczęściach, trzeba najpierw doświadczyć ich na sobie. Tylko znając siebie,
możemy odnaleźć duszę bliźniego w naszej duszy i dowiedzieć się, jak przyjść mu
z pomocą”... Tak to ważna prawda o kondycji ludzkiej. Nic tak bowiem nie oddala
od ludzi jak przekonanie o własnej super doskonałości i nic tak do nich nie zbliża
jak owa świadomość, że nędza upadłych nie różni się zasadniczo od własnej.
Ale to takich wniosków dojrzewa się w codziennej modlitwie.
Zauważmy, że na początku każdej Mszy Świętej jest akt pokutny; Spowiadam się
Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry … Ten akt pokuty przypomina, że
ja sam również potrzebuje zbawienia, że ja również jestem grzesznikiem, i że ja
nie mogę się wynosić z tego powodu, że należę do Boga. Prawda o sobie uczy
pokory i uzdalnia do modlitwy uwielbienia. Kto potrafi przyznać się do słabości,
do kryzysu, ten staje się gotowy przyjąć Boże przebaczenie i uzdalnia swoje serce
- sumienie - do życia według 8 błogosławieństw. Pamiętajmy o tym, idąc w te
jesienne, szare, listopadowe dni. Bóg jest większy od naszego serca i On Bóg
najlepiej zna również serce człowieka.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

31.12.1993 - zakończenie Roku, w Sali Domu Ludowego bal sylwestrowy zapraszali
i trzeba było na chwilę mała iść do nich, o godzinie 16.00 uroczyste nabożeństwo
na zakończenie Roku 1993 . Miniony rok to; 13 ochrzczonych, 13 osób przystąpiło
do Pierwszej Komunii Świętej, 6 ślubów, 10 zmarłych.
1.01.1994 - Nowy Rok, dla kochających Boga i Jego Matkę wszystko jest możliwe,
ale nadal taka jakby jesienna pogoda, bez śniegu i mrozu, kontynuuję wizytę
duszpasterską, przyjmują prawie wszyscy, 3 domy były jednak zamknięte. Te 3
domy to już inna sprawa (…) Cieszę się, że działają w parafii lektorzy i grupa
KSM-u, to bardzo ważne, małe grupy w parafii to przyszłość Kościoła.
23.01.1994 - usiłowałem zaprosić parafian do pracy w grupie synodalnej lecz nic
z tego nie wyszło. Przyszedł tylko P. Józef Matelowski. Jeszcze nie rezygnuje, ale
na moje zaproszenie nikt nie odpowiada (…) przyszło tylko 3 osoby, jak zatem
przypomnieć ze gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże.
Styczeń 1994 - wystosowaliśmy list otwarty z podpisami od parafian do
P. Marszałka Sejmu o ochronne życia nienarodzonych, domagamy się prawnej
ochrony życia każdego człowieka, od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
Podpisy zbierali ; Ernest Czaja, Piotr Pietruszka, i pozostali z KSM-u. Nie wszyscy
parafianie podpisywali ten list, zebrano 250 podpisów. Aż 250 czy tylko 250 ?
Dlaczego (…). Chrześcijaninie, a nie bronią życia (…). Jak będzie dalej ?.
3.02.1994 - nareszcie spadło trochę śniegu, wilgoć i mgła, wybrałem się dziś
z młodzieżą do lasu na ognisko i kiełbaskę, może cos z tej grupy będzie, może
coś wyrośnie dobrego, 6.02. chcą urządzać dyskotekę i szukają trochę grosza na
ten cel. Do Dubiecka na kurs pojechali Waldemar Śliwiński i Bartek Rymek.
Może ich działalność będzie dobre owoce w parafii (…).
(cdn.)

