Intencje mszalne w tygodniu 10.01 - 16.01.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Rudolf Czelniak

Wtorek

17.00

+Radosław Mermon - od Ewy

Środa

17.00

+Danuta Czelniak

Czwartek

17.00

+Radosław Mermon - od fabryki 4x4

Piątek

17.00

+Danuta, Jerzy, Kazimierz

Sobota

17.00

o światło Ducha Świetego dla kapituły Sióstr Służebniczek

Niedziela

8.00

+Józef, Katarzyna, Zofia, Zbigniew

Niedziela

10.30

+Radosław Mermon - od brata Mirosława z małżonką

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 9.01.2022 r.
1. Dziś Niedziela Chrztu Pańskiego. Dziś kończymy czas Bożego Narodzenia - ale
kolędujemy jeszcze do 2 litego - do Święta Ofiarowania Pańskiego.
2. Trwa modlitewno - liturgiczna wizyta duszpasterska w kościele. Zapraszam
kolejne rodziny i tak; w poniedziałek - od rodziny Cypara do rodziny Świstak.
We wtorek od rodziny Szczurek do rodziny Jastrzębski, w środę - od rodziny
Kamińscy-Haniebnik do rodziny Korab, w czwartek od rodziny Malinowscy Porcek do rodziny Gazda, w piątek od rodziny Godek do rodziny Frankiewicz, w
sobotę od rodziny Longawa do rodziny Szczurek. Te rodziny które nie przybyły z
różnych względów zapraszam po niedzieli 16 stycznia w poniedziałek i wtorek 17 i
18.01.
3. Zapraszam dzisiaj po sumie Rade duszpasterską na krótkie podsumowanie
roku 2021 i na zaplanowanie nowego roku w naszej parafii.
4. We wtorek - po Mszy Świętej - swoje spotkanie formacyjne ma Akcja Katolicka.
Zapraszam również i innych chętnych parafian do tej małej wspólnoty wiary.
5. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy świętych i błogosławionych:
św. Hilarego, biskupa.
6. 13 stycznia - czwartek - nasza comiesięczna modlitwa różańcowa. Zapraszam...
7. Informuje parafian, że za miesiąc listopad i grudzień za ogrzewanie Kościoła zapłaciliśmy 550,25 złp.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 15.01. - proszę rodziny; Antoniewicz, Rygiel,
Czaja - Gryczka. Dziękuję rodzinom; Guzik, Szopa, Szopa, Wójtowicz, za ostatnie
sprzątnie i za świeże kwiaty kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 2 / 9. 01. 2022 r. (Rok VIII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym
sam żyję...
Niedziela Chrztu
Pańskiego
Refren: Chwal i błogosław, duszo moja, Pana.
Błogosław, duszo moja, Pana,
Boże mój, Panie, Ty jesteś bardzo wielki!
odziany w majestat i piękno,
światłem okryty jak płaszczem.
z Księgi Psalmów Ps 104 (103), 1-2a. 3b-4. 24-25. 2728. 29b-30 (R.: por. 1a)
Nawet najbardziej wzniosła i wielka modlitwa nie zastąpi życia według wiary.
Jakże mocne są i dla nas dziś słowa: „Trwa w Panu Bogu nie ten, kto na modlitwie
przeżywa nie wiadomo jakie uniesienia. Trwa w Panu Bogu ten, kto na serio traktuje
naukę Jego Syna”... Tak, ten kto na serio traktuje dwa najważniejsze przykazania,
miłości Boga i miłości człowieka ten wszystko w nich streszcza. A miłość i życie
wiarą to nie puste słowne deklaracje, a przyjęcie do życia tego, czego Jezus uczył.
Kiedy sami żyjemy we wspólnocie Kościoła, tak jak uczył Jezus, możemy chlubić
się, że jesteśmy blisko Boga. Warto pytać samego siebie, czy Bóg może się mną
cieszyć, czy raczej sprawiam Mu smutek? Święty Jan Apostoł odpowiada na to
jakże ważne pytanie: to zależy nie od tego, jak się czuję, ale od moich wyborów,
jakich w ostatnim czasie dokonywałem. To co widoczne na tym świecie przeminie:
odejdzie pieniądz, sława, pycha, przetrwa miłość, przetrwa przyjaźń, przetrwa
dobro, przetrwa to co ma w sobie nasienie nieśmiertelności. I jeszcze przetrwa
stworzony dla nieśmiertelności człowiek gdy spotka się z Łaską Bożą. Tak, znając
swoją przeszłość, coraz bardziej wiemy co warto, a czego nie warto czynić...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą ...

Święty Józef w Świętej Rodzinie. Cz. 3.

Przy nim, przy Świętym Jozefie, Jezus Chrystus stał się człowiekiem. Św. Józef
zaś przy Jezusie stał się ojcem. Jego postać w obrazach i figurach z przypowieści
z pewnością występuje w nauczaniu Chrystusa. Dla dorastającego Jezusa Józef
był obrazem Ojca niebieskiego. A dla nas dzisiaj dla nas współczesnych Józef jest
bardzo przyjazny, i rzuca wyzwanie temu, co uważamy za ważne, znaczące, za
sukces i poczucie spełnienia. Papież Franciszek od początku swego pontyfikatu,
a nawet i wcześniej, jest bardzo związany z postacią tego świętego. Jak przyznał,
od ponad czterdziestu lat, codziennie po porannej Jutrzni odmawia modlitwę do
św. Józefa, zaczerpniętą z XIX-wiecznego francuskiego modlitewnika. Pontyfikat
swój zainaugurował w Jego uroczystość, w marcu 2013 r. Dopisał imię św. Józefa
do podstawowych Modlitw Eucharystycznych, z których najczęściej korzystamy
przy odprawianiu Mszy Świętej. Franciszek w modlitwie kończącej list mówi też
o Chrystusie - Mesjaszu, który kształtuje się jako człowiek ze św. Józefem. Nie ma
z niego ciała, nie pochodzi od niego. Ale właśnie człowieczeństwo to coś więcej
niż materialne ciało. Ta tajemnica to wielki dar. Bóg patrząc na ziemię, decyduje,
że druga osoba Boska stanie się człowiekiem, i będzie się realizować na ziemi ze
św. Józefem. Jakże ważna jest zatem rola ojca w kształtowaniu człowieczeństwa
swoich dzieci. Przyjrzenie się temu powinno się stać jednym z najważniejszych
punktów rachunku sumienia ojców w odniesieniu do swoich dzieci. To jest też
proces. Józef stał się ojcem nie przez udział w poczęciu Syna Bożego, ale przez
odpowiedzialność i troskę, którą okazał Jezusowi. Tak, Józef wziął na siebie też
odpowiedzialność za losy Maryi i Jezusa. Możemy to nazywać, że był opiekunem,
ale jakże prawdziwe jest stwierdzenie, że sprawował wobec Chrystusa ojcostwo.
Ile razy bierzemy odpowiedzialność za życie drugiego, troszczymy się o niego, to
tyle razy stajemy się dla niego ojcem. Zachwycają nas fragmenty Ewangelii, w
których Jezus przedstawia zupełnie inny obraz Boga Ojca. Skąd Jezus wziął takie
przekonanie? Z całą pewnością możemy uznać, że Józef musiał być dla Jezusa
takim znakiem, obrazem Boga czułego, troskliwego, miłośnika człowieka. Józef
miał wtedy może ze 20/30 lat, gdy był po pierwszym etapie zaślubin z Maryją
i dowiedział się, że ona nosi w łonie nie jego dziecko. Jego świat runął i nawet
słowa Ewangelisty, że „był człowiekiem sprawiedliwym” i że chciał oddalić też
nowopoślubioną małżonkę „potajemnie” nie oddają tego dramatu, jaki się wtedy
rozgrywał w jego sercu. Józef został mocno zakwestionowany w swoich planach,
wyobrażeniach i decyzjach. Na nasze współczesne standardy był człowiekiem
przegranym, a jednak pozostał otwarty na rzeczywistość taką, jaka jest. Tak, On
nie myślał życzeniowo ani roszczeniowo. Nie obrażał się na świat. Św. Józef nie
był takim który tylko rozpacza, ubolewa nad tym, że rzeczy nie idą po jego myśli.
Jego postawa jest pełna wiary. On i dziś rzuca wyzwanie naszym pretensjom do
świata, do innych, do Pana Boga. Pomaga nam i dziś z odwagą przyjąć Boże
prowadzenie, jakiekolwiek by ono nie było. Przynajmniej to niech nam zostanie
po Roku św. Józefa wraz z nabożeństwem w środę ku Jego czci...
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Biblia mówi o swej wyjątkowości, bo jest to
Księga inna niż wszystkie inne...

Pismo Święte jest świętą, i natchnioną przez Pana Boga Księgą Wiary, źródłem
fundamentalnych odpowiedzi na pytanie o to, w co wierzyć i jak żyć. (Por. 2 Tm
3,14-4,2) Wszystkie wielkie religie świata mają swe księgi. Dla muzułmanów jest to
Koran, dla hinduistów księgi Wedy. Żydzi mają Biblię z Torą, naukami proroków
i pismami dydaktycznymi. Tę księgę żydowską przejęliśmy my, chrześcijanie,
a potem uzupełniliśmy ją o 27 ksiąg, o nasz Nowy Testament. Tak powstała Biblia
czyli – Stary i Nowy Testament - liczący 73/72 księgi. Kanon ksiąg dogmatycznie
określił Sobór Trydencki w 1546 roku. Pismo Święte traktujemy zatem dziś jako
podstawowe źródło objawienia. Potwierdza to stwierdzenie z niego samego:
„Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do
przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości”. Św. Paweł,
autor Listu do Tymoteusza, pisząc do swego ucznia, przypomina jego formację
„od lat niemowlęcych”, a wyznaczała ją systematyczna lektura Biblii. To ta Święta
Księga, stanowiła religijną formację Żydów, a potem uczniów Jezusa Chrystusa, i
miała nauczyć „mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie”.
Gdy Tymoteusz był już chrześcijaninem, gdy miał za sobą rolę sekretarza
Apostoła Narodów podczas misyjnych podróży, i był wyznaczonym przez niego
biskupem Efezu, zmieniło się w jego życiu wiele. Ale gdy chodziło o podejście do
Biblii wszystko trwało niezmiennie. Pismo Święte jest nadal i dziś niezmiennie
świętą, i natchnioną przez Pana Boga Księgą Wiary, jest też źródłem
fundamentalnych
odpowiedzi na pytanie o to, w co wierzyć i jak żyć.
I to zrozumienie w niczym nie zmienia naszej świadomości, czym jest Biblia,
Księga inna niż wszystkie inne.
Pamiętajmy i my o tym sięgając z wiarą do
Tej świętej Księgi i widząc ja również
w żłobku pod ołtarzem w Kościele.

