Intencje mszalne w tygodniu 9.12 - 15.12.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Maria Zborowska - od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Grażyna Nowak - od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

zm. +Maria Zborowska - od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

zm. +Grażyna Nowak - od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm. +Maria Zborowska - od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. +Grażyna Nowak - od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. +Leonia i Franciszek Czelny

Niedziela

10.30

zm. +Tomasz Sęp

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 8.12.2019 r.
1. Dziś 2 Niedziela Adwentu i dziś również Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Dziś w parafii spotkanie małżonków z Oazą - Kręgami
Rodzin - z Domowym Kościołem. Zapraszam chętnych małżonków do salki
parafialnej po Mszy Świętej
2. Godzina Święta - dla chętnych - o godzinie 11.30 - 12.30 - dziś w kościele. To czas
refleksji maryjnej, modlitwy i obecności -z Maryją -z Jej wstawiennictwem w sercu
Kościoła chcemy trwać w modlitwie, wierze i miłości.
3. Zapraszam wszystkich parafian i do udziału w Nabożeństwach Roratnych
- w drugim tygodniu Adwentu - codziennie o godzinie 17.00.
4. Pamiętajmy o świecy wigilijnej *Caritas* na stół wigilijny i o *opłatkach* u Pana
Janusza naszego organisty.
5. 13 grudnia Modlitwa Różańcowa - w tym dniu wspominamy rocznice stanu
wojennego w Polsce - 13.12.1981 r. Jest to 38 rocznica tych wydarzeń.
6. Bardzo dziękuje P. Jerzemu Malinowskiemu za dodatek do *Gazetki* na temat
wietrzenskiego rodaka O. Andrzeja Piroga Jezuity i misjonarza. Niech pamięć
o rodakach Wietrzna pozostanie żywa wśród parafian. Zapoznajmy się z tą osobą.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 14.12. proszę rodziny; Wierdak i Longawa.
Dziękuję rodzinom; Białogłowicz - Leśniak, Hłouszek za sprzątanie kościoła i 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. W tym tygodniu odszedł do wieczności, do domu Ojca śp. Mieczysław Godek.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 49 / 8. 12. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Uroczystość
Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny
Zatrzymaj się, ... proszę ...
Z Liturgii Słowa.
„Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą,
błogosławiona jesteś między niewiastami”.
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała,
co by miało znaczyć to pozdrowienie…”
z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 1, 26-38)
Niepokalana Maryja jest dla nas wszystkich.
Każdy syn i córka Kościoła ma swoją historię maryjną, mówiącą o spotkaniu z Nią
i o tym, jak Ona ukształtowała jego życie. To rzeczywiście bardzo ważne ...
Dobrze jest przypomnieć sobie o tym w czasie Adwentu, przypomnieć i pomyśleć,
rozważyć, gdyż jest to Boże pocieszenie i światło. Przy Niepokalanej dostrzegamy
dobroć Chrystusa. Jezus Chrystus chciał by Jego Matka była i naszą Matką. Jezus
chciał aby Maryja towarzyszyła nam przez całe życie, aż do śmierci. Jest w tym
obecna jakaś szczególna dobroć i delikatność Boża dla nas.
Kiedy człowiek odczuwa lęk w Obecności Bożej, wtedy przez swego archanioła
Bóg mówi: „non timeas - nie lękaj się” (Łk 1,30). Tym słowem posługiwał się sam
Chrystus i my dalej mamy je nieść innym. Tyle dzisiaj lęku na świecie, w domach,
w Polsce, a to słowo leczy i uzdrawia; „Non timeas invenisti gratiam - Nie lękaj się,
znalazłaś łaskę”..., tak mówi Pan. W życiu duchowym człowiek pozornie jest
bardzo niezależny, ale kiedy życie da mu po głowie, staje się mniej pewny siebie
i wtedy zaczyna rozumieć potrzebę obecności Matki i jak dziecko staje się od Niej
zależny. W pełni rozwinięte życie duchowe jest zawsze życiem z Niepokalaną.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Adwentowe drogi i ścieżki, czyli jak

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

kochać po chrześcijańsku tych ludzi,
których nie lubimy ? Cz. 1.

Są wokół nas ludzie, którzy nie zawsze są dla nas życzliwi,
czasem nawet są dla nas znakiem bólu i cierpienia.
Jak postępować wtedy, w takiej sytuacji ?.
Brata, Siostrę, człowieka, który wydaje się tak niepodobny
do Chrystusa, bo mnie obraża, rani, upokarza, Ojcowie
Kościoła nazywają lekarzem, którego mi przysłał Jezus Chrystus. Dlaczego tak ?
Warto refleksyjnie spojrzeć na ten znak. Ojcowie Pustyni w pierwszych wiekach
Kościoła doświadczali, że Chrystus mówi do nas również przez trudnego brata,
trudnego człowieka. Nie chodzi o poszczególne jego słowa, ale o zachowanie,
które nie ma nic wspólnego z Chrystusem i Jego nauką, a nawet całkowicie Mu
się sprzeciwia. A jednak właśnie tego trudnego brata, człowieka który wydaje się
tak niepodobny do Chrystusa, bo mnie rani, Ojcowie nazywają lekarzem, którego
mi przysłał sam Jezus Chrystus. Jeśli ktoś przypomni sobie może człowieka, który
go zranił, obraził, (itp.) to musi sobie również przypomnieć jak ważne w rozwoju
duchowym jest przebaczenie. A jeśli ktoś się wtedy obraża, to dlatego, że dusza
jest zraniona, chora. Warto dziękować Bogu, bo dzięki temu człowiekowi znamy
swoją ranę, wiemy co boli i co może Bóg uzdrowić łaską. Bóg w tym znaku daje
lekarstwo, by uzdrowić ranę. Bo kiedy się na niego tylko złościmy, to wtedy jest
tak, jak gdybyśmy powiedzieli do Jezusa: „Nie chcę Jezu Twojego lekarstwa,
wolę ropę, która się tworzy w moich żyłach”…(!).
Ojcowie Kościoła - z doświadczenia własnego wiedzieli - że drugi człowiek, który
mnie uraża, trafia w moją chorobę, bo nie reagowałbym tak gwałtownie na jego
słowa, gdyby one nie trafiły w mój słaby punkt. Poznać i przyjąć swoje własne
słabe strony, to doświadczyć Bożego uzdrowienia, to spokojnie przyjąć słowo,
które wnosi uzdrowienie. Zawsze wtedy, kiedy wzburzam się na słowo kogoś
innego, przyznaję przed sobą, że nie wszystko u mnie jest w porządku. Doroteusz
z Gazy mówi to bardzo wyraźnie w swoich dialogach: „A zdarza się, że komuś się
wydaje, że trwa w spokoju i skupieniu, ale gdy mu brat powie przykre słowo, oburza
się i uważa, że się w tej sytuacji uniósł słusznie. Twierdzi: „Gdyby to on nie przyszedł,
nie odezwał się i nie zdenerwował mnie, nie musiałbym zgrzeszyć”. A to jest błąd
i kpiny. Czyż ten, kto się do niego odezwał, zasiał w nim namiętność? On ujawnił
namiętność, która już w nim była, żeby z nią, jeśli zechce, walczył. Taki człowiek
podobny jest do zepsutego pszenicznego bochenka, który z zewnątrz jeszcze
wygląda pięknie, ale niech go tylko kto przełamie, ukazuje się jego wewnętrzna
zgnilizna. Tak i on trwał – jak mu się wydawało – w pokoju, ale wewnątrz miał
namiętność, o której nie wiedział. Na jedno słowo swego brata zaraz ukazał na
zewnątrz tę ukrytą w sobie zgniliznę. Jeśli więc chce doznać miłosierdzia, niech
pokutuje, niech się oczyszcza, niech robi postępy i niech wie, że raczej dziękować
powinien tamtemu bratu, który stał się dla niego narzędziem takiej korzyści.
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza. Cz. 3.

23.05.1976 - W dniu dzisiejszym parafialna Uroczystość I Komunii Świętej. 11 dzieci
po raz pierwszy w pełni uczestniczyło we Mszy Świętej z przystąpieniem do Stołu
Pańskiego. Jedno dziecko z powodu zaniedbania rodziców nie uczęszczało na
katechezę, ani do Kościoła w niedziele, tak jak i jego rodzice, i nie przystąpiło do
tej uroczystości, szkoda, dlaczego się tak dzieje, że rodzice odrzucają Kościół,
wiarę i praktykowanie wiary ?! ...
3.06.1976 - Zakończenie roku katechetycznego w parafii. Rozdanie świadectw po
Mszy Świętej, 2 osoby nie zgłosiły się wcale po swoje świadectwa.
13.06.1976 - Centralne uroczystości 600 - lecia istnienia diecezji przemyskiej odbyły
się w Przemyślu, delegacja parafian na czele z duszpasterzem i z Władysławem
Sanockim, Florianem Pelczarskim i Michaliną Rak brała w nich udział.
W Wietrznie Mszę Świętą uroczystą odprawił ks. Franciszek Kość proboszcz
z Równego o godzinie 18.00 . Była to wielka manifestacja wiary i dziękczynienia za
600 lat istnienia diecezji.
4.07.1976 - W parafii - w kościele - wielkie sprzątanie zwłaszcza poza ołtarzem.
W prezbiterium sporządzono nowe podium i sprawiono nowe tabernakulum jako
znak wdzięczności za 600 lat. Tabernakulum poświecił ks. bp Stanisław Jakiel
o godzinie 10.30, a Msza Świata była przy ołtarzu polowym w koncelebrze
z ks. Dziekanem. Księdza Biskupa witali; Dorota Solińska, Danuta Białogłowicz
i Florian Pelczarski jako przedstawiciele. Ale był i na uroczystościach … szpieg,
który nagrywał wszystko - z Służby Bezpieczeństwa. Fantastyczna pogoda i sporo
ludzi brało udział w tych diecezjalnych i parafialnych uroczystościach.
(cdn.)

