Intencje mszalne w tygodniu 2.11 - 8.11. 2015
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

8.00

za zmarłych polecanych w wypominkach

Poniedziałek

17.00

za zmarłych polecanych w wypominkach

Wtorek

17.00

zm. + Władysława Artur i Jacek

Środa

17.00

zm. + zmarli z rodziny Głowa i Czelny

Czwartek

17.00

zm.+ zmarli z rodziny Borek i Śliwiński

Piątek

17.00

zm. + Maria Franciszek i Władysław Michalczyk

Sobota

17.00

zm. + Helena i Józef Kobza; Małgorzata i Janusz Szczepanik

Niedziela

8.00

zm. + Tadeusz i Stanisław Szczepanik

Niedziela

10.30

zm. + Tadeusz , Marzena, Artur Jastrzębski

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 1.11.2015 r.
1. Dziś Uroczystość Wszystkich Świętych. Uroczystość ta ukazuje jak bardzo Bóg
i Jego Łąska zwycięża w naturze ludzkiej, we wspólnocie Kościoła i w świecie.
Do Boga należy zawsze ostatnie słowo w historii świata. Bogu i my sami się
powierzajmy oraz oddawajmy, prosząc o łaskę świętego życia.
2. W poniedziałek 2.11. - Dzień Zaduszny. Wspomnienie wszystkich zmarłych.
W tym dniu Msze Święte o godzinie 8.00 i o 17.00. Po Mszy Świętej o godzinie
17.00 procesja na cmentarz - weźmijmy ze sobą lampiony lub świece. W tym dniu
wieczorem na Mszy Świętej rozstrzygniecie konkursu Różańcowego. W dniach
listopadowych można zyskiwać odpusty zupełnie i ofiarowywać je za zmarłych.
Do 8.11 odpusty są zupełne a od 8.11 - cząstkowe. Warunki zyskania odpustu;
sakrament spowiedzi, wyzbycie się przywiązania do grzechu, komunia święta
i modlitwa w intencjach polecanych przez Kościół, nawiedzenie cmentarza lub
kościoła, modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
3. W tygodniu Msza Święta o godzinie 17.00. Po Mszy Świętej - modlitwa
wypominkowa za zmarłymi. Również w tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota
miejsca listopada. Przypominam o sakramencie spowiedzi. Do chorych udam się
z Najświętszym Sakramentem w piątek - od godziny 8.00.
4. Tacą mszalną z dzisiejszej pierwszej niedzieli listopada wspieramy Archidiecezję
Przemyską
5. Do sprzątania kościoła - na sobotę 7 .11. - ze proszę rodziny ze starej jeszcze listy;
Godek - Klaczak /103 a/, Włodyka /145/ Białogłowicz - Leśniak/186/, dziękuję
za kwiaty i za sprzątnie rodzinom; Hłołuszek, Godek i Godek.
6. Tygodnik „Niedziela” do odebrania w zakrystii, na kościele wyłożony kolejny
numer naszej Gazetki Parafialnej. Proszę o wpłaty na „Rycerza Niepokalanej”.
7. Za konserwacje amony - I Cześć - i za przedsionek boczny zapłacimy 24. 827.93
złp.. Ta kwota jest jedną częścią - druga cześć do zapłaty już w nowym 2016 roku.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
Archidiecezja przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć Słowo.
„Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy
królestwo niebieskie.
Błogosławieni, którzy płaczą,
albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem
oni na własność posiądą ziemię.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną
sprawiedliwości, albowiem oni
będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Błogosławieni czystego serca,
albowiem oni Boga oglądać będą.
Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój,
albowiem oni synami Bożymi
będą nazwani.
Błogosławieni, którzy prześladowanie
cierpią dla sprawiedliwości,
albowiem do nich należy królestwo
niebieskie”. …
z Ewangelii św. Mateusza
8 błogosławieństw to program życia, to drogowskaz nie tylko dla tych, którzy są
świętymi i błogosławionymi ale i dla każdego z nas. Aby zrozumieć te słowa Jezusa
i ich ponadczasowość, potrzeba odkryć czym jest znak Ewangelii - Dobrej Nowiny
ofiarowanej nam wierzącym jako dar do pokonywania egoizmu i do kształtowania
dojrzałego człowieczeństwa na wzór Niepokalanej Matki. To Ona jako pierwsza
osoba na ziemi zrealizowała w pełni 8 błogosławieństw. Pójdźmy i my pod Jej
bezpieczną opieką, aby z tego ewangelicznego drogowskazu uczynić swoją drogę

Na drogach modlitwy.

Z homilii Jana Pawła II o błogosławieństwach.
„Uczniowie spędzali czas z Panem. Starali się Go poznać i umiłować.

Odkryli też znaczenie tego, co Apostoł Piotr powiedział do Jezusa: „Panie, do kogóż
pójdziemy. Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68). W chwili Wniebowstąpienia
Jezus powierzył swoim uczniom misję i zapewnił ich: „Dana mi jest wszelka władza
w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody... A oto Ja jestem
z wami aż do skończenia świata” (Mt 28,18-20). Od dwóch tysięcy lat naśladowcy
Chrystusa wypełniali tę misję. Teraz, na progu Trzeciego Tysiąclecia, jest ona
skierowana do Was. Dziesięć Przykazań i Błogosławieństwa mówią o prawdzie
i dobroci, o łasce i wolności: o wszystkim, co jest niezbędne, by wejść do Królestwa
Chrystusowego. Młodzi Ziemi Świętej, młodzi całego świata: odpowiedzcie Panu
chętnym i otwartym sercem! Chętnym i otwartym, jak serce najwspanialszej z córek
Galilei, Maryi, Matki Jezusa. Jak Ona odpowiedziała? Powiedziała „Oto ja,
służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa” (Łk 1,38). O Panie Jezu
Chryste, na tym miejscu, które tak dobrze znałeś i tak bardzo kochałeś, wysłuchaj
głosu tych młodych i szlachetnych serc! Nauczaj nadal tych młodych prawdy
Przykazań i Błogosławieństw! Uczyń ich radosnymi świadkami Twojej prawdy
i apostołami przekonanymi o Twoim Królestwie! Bądź z nimi zawsze, szczególnie
wtedy, gdy pójście za Tobą i za Ewangelią stanie się trudne i wymagające! Ty bądź
ich siłą; ty bądź ich zwycięstwem! O Panie Jezu, Ty
uczyniłeś tych młodych ludzi swoimi przyjaciółmi:
zachowaj ich na zawsze blisko Ciebie! ( św. Jan Paweł
II ).

Współczesne zagrożenia
duchowe.
Gender.

Zwracamy się zatem z gorącym apelem do przedstawicieli ruchów religijnych i
stowarzyszeń kościelnych, aby odważnie podejmowali działania, które będą służyć
upowszechnianiu prawdy o małżeństwie i rodzinie. Bardziej niż kiedykolwiek
potrzebna jest dzisiaj edukacja środowisk wychowawczych.
Trzeba
koniecznie uświadamiać rodzicom, nauczycielom, osobom odpowiedzialnym za
kształt polskiej szkoły, jak wielkie zagrożenie idzie wraz z ideologią gender.
Trzeba to czynić tym bardziej, że niejednokrotnie nie mówi się rodzicom wprost
o tym, że ta ideologia jest wprowadzana do danej placówki oświatowej, a związane
z nią treści "ubiera się" w pozornie niegroźne i interesujące metody i formy, np.
zabawy. Apelujemy także do instytucji odpowiadających za polską edukację, aby
nie ulegały naciskom nielicznych, choć bardzo głośnych środowisk dysponujących
niemałymi środkami finansowymi, które w imię nowoczesnego wychowania
dokonują eksperymentów na dzieciach i młodzieży. Wzywamy instytucje oświatowe,
aby zaangażowały się w promowanie integralnej wizji człowieka.
Wszystkich wierzących prosimy o żarliwą modlitwę w intencji małżeństw, rodzin
oraz wychowywanych w nich dzieci. Prośmy Ducha Świętego, aby udzielał nam
nieustannie światła rozumienia i dostrzegania niebezpieczeństw oraz zagrożeń,
przed jakimi staje dziś rodzina. Módlmy się także o odwagę bycia ludźmi wiary

Z dziejów historii parafii
i miejscowości Wietrzno.
Cześć.16.

Kolejni księża, którzy wypełniali
obowiązki proboszcza w Wietrznie po powtórnej renowacji parafii to;
17. Ks. Walerian Rąpała - 5.11.1913 18.10.1923 r.
18. Ks. Józef Urbanek - 1923 10.01.1924 r.
19. Ks. Andrzej Sołtysik – 7.01. 1924 6.04.1929 r.
20. Ks. Stanisław Cieszanowski 25.05.1929 - 30.11.1933 r.
21.Ks. Zdzisław Michalski - 25.10.1933 - 19.08.1935 r.
22. Ks. Władysław Bachota - 16.08.1935 - 9.10.1936 r.
23. Ks. Tadeusz Witkoś - 13.10.1936 - 1942 r.
24. Ks. Jan Obara – 30.06.1942- 24.04.1945 r.
25. Ks. Tadeusz Głowaty - 26.04.1945 - 18.06.1948 r.
26. Ks. Piotr Grądalski - 12.07.1948 - 9.08.1961 r.
27. Ks. Józef Wilk - 10.08.1961 - 30.07.1972 r.
28. Ks. Kazimierz Nawrocki - 1.08.1972 - 23.06.1974 r.
29. Ks. Gabriel Marszałek - 24.06.1974 - 30.06.1975 r.
30. Ks. Józef Fejdasz - 3.07.1975 - 30.06.2002 r.
31. Ks. Andrzej Szajnar -1.07.2002 - 2007 r.
32. Ks. Jan Wosiewicz - 2007 - 23.08.2014 r.
33. Ks. Ireneusz Wójcik - 23.08.2014 r. i nadal.
I jeszcze małe ciekawostki z historii samego Wietrzna. Naukowcy i historycy
twierdzą, że gród „Grodzisko” zwany też Wietrznowem jest najlepiej zachowanym
grodziskiem w południowo - wschodniej Polsce z okresu tzw. kultury łużyckiej.
Ciekawostka jest również fakt, że w ziemi wietrzańskiej na cmentarzu parafialnym nie
spoczywa żaden z księży proboszczów (z wielu powodów); jednym z nich było to, że
większość księży pracujących w Wietrznie przechodzili po kilku latach na kolejne
parafie. Jest tylko jedna historyczna wzmianka, o pochówku księdza pochodząca
z 1736 roku. Ówczesny ksiądz proboszcz Jan Głowiński został zamordowany
i pochowano go pod kościołem. I jeszcze historia Obrazu Matki Bożej. (cdn. )

Prace przy chodniku - wokół kościoła.
Zakończyliśmy prace przy chodniku wokół kościoła. Bardzo dziękuję wszystkim
którzy całym sercem zaangażowali się w te prace, a zwłaszcza; P. Nowakowi
Zygmuntowi za wytyczenie chodnika, Panom; Tomasz i Andrzej Kamiński za prace
ziemne z koparką, Panom; Andrzej Nycz, Marcin Leń, Rymek Stanisław, Kucharski
Henryk i Kucharski Tomasz, Janusz Wójtowicz za układanie chodnika, Panom; Marek
Uliasz i Marek Ukleja, Robert Piotrowski za dostarczony na ścieżkę kamień i też
jednocześnie dziękuje ofiarodawcy kamienia, który pragnął być anonimowy. Dziękuję

