Intencje mszalne w tygodniu 2.07 - 8.07.2018 r.
Intencja Mszy Świętej

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. +Helena Nowak ( greg. 2)

Wtorek

18.00

zm. +Helena Nowak ( greg. 3)

Środa

18.00

zm. +Helena Nowak ( greg. 4)

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła

Czwartek

18.00

zm. +Helena Nowak ( greg. 5)

nr 26 / 1. 07. 2018 r. ( Rok IV ).

Piątek

18.00

zm. +Helena Nowak ( greg. 6)

Sobota

18.00

zm. +Helena Nowak ( greg. 7)

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. +Helena Nowak ( greg. 8)

Niedziela

15.30

zm. + Paweł Mackoś - od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 1.07.2018 r.
1. 13 Niedziela zwykła. Dziś pierwsza niedziela miesiąca lipca. Dziś również po
Mszach Świętych zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii, i dziś
równocześnie adoracja Najświętszego Sakramentu po rannej Mszy Świętej do
sumy. Pozostańmy na modlitwie z Jezusem w Kościele, niech Dotyk Boga w cichej
adoracji przenika nasze życie i codzienność.
2. Tacą mszalną z pierwszej niedzieli lipca wspieramy Seminarium Duchowne
w Przemyślu. Modlimy się również o powołania kapłańskie z naszej parafii.
3. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
4. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca lipca.
W czwartek adoracja relikwii Papieża. Zapraszam wszystkich czcicieli Jana Pawła
II, na wspólną modlitwę. Przypominam równocześnie wszystkim a zwłaszcza
dzieciom i młodzieży o spowiedzi świętej pierwszopiątkowej. Wyjazd do chorych
z Najświętszym Sakramentem - w piątek - od godziny 8.00. W sobotę czcimy
i adorujemy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
5. W czasie letnich miesięcy - wakacji - nie zapominajmy o codziennej modlitwie
i o niedzielnej Mszy Świętej - Eucharystii.
6. Udało się już przygotować i zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Krośnie
projekt instalacji gazowej w Kościele, dalsze prace będą kontynuowane w tym
tygodniu.
8. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę 14.04. - proszę rodziny;
Rymek, Jastrzębski, bardzo dziękuję rodzinom; Śliwiński, Porcek—Malinowski
za kwiaty i za ostatnie sprzątnie kościoła.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
Zachęcam do prenumeraty tygodnika „Niedziela” jeszcze inne rodziny w naszej
parafii.

Z darem ewangelicznego
słowa.
13 Niedziela zwykła.
„Słyszała ona o Jezusie, więc zbliżyła się
z tyłu między tłumem i dotknęła się Jego
płaszcza. Mówiła bowiem: „Żebym się choć
Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”...
z Ewangelii Sw. Marka (Mk 5,21-43)
Umieć spojrzeć na siebie, na Kościół w tej
innej perspektywie: w perspektywie Boga,
który chce dawać przez nasze ręce... Boga,
który posługuje się naszymi słabościami,
Boga, który jest obecny w historii świata.
Tak, spojrzeć i uwierzyć, że historia naszego
życia obchodzi Boga. Brzmi to może trochę
zuchwale w obliczu tych wszystkich tak czasami przedziwnie dotykających nas
przedziwnych okoliczności, które zdają się określać nasz los: świat, media, władza,
pieniądz, polityka (itp.). Sami o sobie też moglibyśmy o tych okolicznościach kilka
zdań napisać: o tym co nadaje rytm dniom, o tym, co tak dogłębnie nas przenika,
na dobre i złe. A jednak trzeba uwierzyć w to, że historia naszego życia obchodzi
Pana Boga. I w chwilach szczęścia, i w chwilach zwątpienia. Pan Bóg wyciąga i po
mnie swoją ojcowska dłoń, kształtuje, rzeźbi, dotyka w samo sedno życia, tego
kim jestem. Mówi jak do proroka Izajasza: „Zanim ukształtowałem cię w łonie
matki, znałem cię”…Tak i nam mówi Bóg; Ja Bóg potrzebuje Ciebie, byś w tym
świecie był moim znakiem, byś powiedział nawet bez słów, że Ja Jestem…
Oto zadanie, dla każdego z nas, dotknąć Tajemnicy Boga, tak ja dotknęła się
ewangeliczna kobieta i pozostała zdrową. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Prace wykonane przy parafialnym
kościele w latach 2014 - 2018.
Podsumowanie.
Mija już 4 lata jak jestem z Wami w Wietrznie, w parafii najstarszej na tym terenie
Dukielszczyzny, po zmianie, która dokonała się w 2014 roku. Ks. Arcybiskup Józef
Michalik skierował mnie do Was misją Kościoła z dniem 23 sierpnia 2014 r. Warto
tak po krótce chociaż może rzeczywiście podsumować te 4 lata, podsumować od
strony wykonanych zamierzeń i od strony projektów, które zostały wykonane
w przeciągu tych 1460 dni. Nie sposób zebrać od razu wszystkich znaków tych
lat, ale ważniejsze dzieła przypominam Wam i sobie, by utrwalić je w pamięci, by
zachowały się na kolejne lata. A są to rzeczywiście następujące dzieła wykonane
w tych minionych dniach; konserwacja przedsionka bocznego kościoła, poprawa
instalacji elektrycznej zwłaszcza w przedsionku, konserwacja ambony, trwająca
także konserwacja Wielkiego Ołtarza z Obrazem Matki Bożej Królowej Aniołów,
konserwacja dachu i wieży kościoła, konserwacja i pomalowanie ścian kościoła,
konserwacja i oczyszczenie drzwi głównych - centralnych - do kościoła, drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych, konserwacja żelaznej kraty, wymiana drzwi i też
nowe drzwi boczne wewnętrzne i zewnętrzne, sprzątanie strychu na kościele,
sprzątnie, konserwacja i malowanie dzwonnicy, zakupienie telewizora na pieśni slajdy, sprowadzenie nowego dywanu do kościoła, nowe kinkiety w kościele,
kinkiety w prezbiterium i doświetlenie prezbiterium, wykonanie i przeniesienie
ołtarza polowego, kamienna droga procesyjna wokół kościoła, zasadzenie tui
na cmentarzu przy parkingu i wokół cmentarza, remont wnętrza i zewnętrza
kaplicy cmentarnej, niwelacja placu kościelnego, niwelacja cmentarza i usuniecie
żywopłotu, zasadzenie tui, poprawa krawężników, kompostownik na cmentarzu,
oczyszczenie lasku za plebanią i budynkiem gospodarczym, pomalowanie dachu
na budynku gospodarczym, wykonanie nowej drogi do kaplicy cmentarnej,
odnowienie monstrancji, odnowienie kielichów i puszek, zakup nowych ornatów,
nowe nagłośnienie kościoła i całego placu kościelnego, zakup świecznika na
ołtarz soborowy i na ołtarze boczne, świece maryjne na ołtarz główny, różaniec
z kamienia na placu kościelnym przy figurze Matki Bożej, poprawienie muru
kościelnego, wykonanie serce z kamienni przy krzyżu misyjnym, zakup strojów
dla scholii, ministrantów i lektorów, strona internetowa parafii, nowe plansze
dekoracyjne do kościoła, instalacja gazowa do kościoła, krawężniki przy kościele,
wyplantowanie terenu przy kościele i zasiew trawy, ławeczki do odpoczynku przy
kościele, nowa szopka na Święta Bożego Narodzenia, relikwie Papieża i relikwiarz
na relikwie, wymiana żarówek na ledowe w kościele, konserwacja i malowanie
ołtarza polowego, nowe konfesjonały do kościoła, gazetka parafialna…
To tak pokrótce, zebrane prace z tych 4 lat... (cdn.)

Ks. Wł. Bachota.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jan Paweł II o Ojczyźnie...
Jan Paweł II był jakby również obywatelem świata. Można powiedzieć, że był On
wielkim patriotą dla każdej narodowości z osobna. Zawsze bronił podstawowych
praw ciemiężonych narodów i ludzkich jednostek. Tak, to On stawał w obronie
słabszych, biedniejszych, bezbronnych, niewinnych zwłaszcza nierodzonych pod
sercami Matek. Podkreślał i ukazywał niezbywalne prawo każdego człowieka do
swojej Ojczyzny. Papież był również prawdziwie polskim patriotą. Wielokrotnie
mówił i pokazywał całym sobą jak należy kochać swoją Ojczyznę, swoją Matkę
i Ojcowiznę. Jednak ta miłość nie przysłaniała mu miłości do wszystkich innych
narodów. Ta miłość także wynikała z najważniejszego i najbardziej podstawowego
chrześcijańskiego przykazania, które nakazuje nam kochać bliźniego swego jak
siebie samego. Papież realizował tę miłość przez cały swój długi pontyfikat.
Jednak zawsze swym sercem pozostawał przy Polsce, swej Ojczyźnie.
Wielokrotnie dawał temu znak i dowody życia przez swoje świadectwo. Chyba
najbardziej wymowny przykład miał też miejsce podczas pielgrzymki w 2002 roku,
kiedy to żegnał się z rodakami na krakowskim lotnisku, ze wzruszeniem
powiedział: „Na końcu cóż powiedzieć? Żal odjeżdżać!” To były ostatnie słowa,
jakie wypowiedział na polskiej ziemi. (cdn.)

