Intencje mszalne w tygodniu 11.01 - 17.01.2016
Dzień

żodzina

Intencja Mszy więtej

Poniedziałek

17.00

Wtorek

17.00

roda

17.00

zm. + Władysław Matelowski - intencja od Władysławy i Jana

Czwartek

17.00

zm. + Władysław Matelowski - intencja od Agnieszki i Janusza
Szczurek

Piątek

17.00

zm.+ Stanisław Baran

Sobota

17.00

zm. + Władysław Matelowski - intencja od rodziny Bogaczyków

Niedziela

8.00

zm. + Władysław Matelowski

Niedziela

10.30

zm. + Zygmunt Stadnicki - 5 rocznica mierci

Niedziela

15.30

za parafian

zm.+ Władysława Klecha - 9 rocznica mierci

Ogłoszenia duszpasterskie - 10.01.2016 r.
1. Dzi więtujemy Niedziele Chrztu Pańskiego. Wraz z tą dzisiejszą Niedzielą
kończymy w liturgii Ko cioła czas wspominania wiat Bo ego Narodzenia. Kolędy
piewamy i modlimy się nimi - tradycyjnie do 2 lutego - czyli do więta Ofiarowania
Pańskiego.
2.W tygodniu Msze więte o godzinie 17.00.
3. Dziękuję za serdeczne i yczliwe przyjęcie mnie w Waszych Domach i rodzinach
w czasie wizyty duszpasterskiej. Małe sprawozdanie z tej wizyty przedstawię dla
Was Parafian w pó niejszym terminie - równie w gazetce parafialnej .
4. Rozpoczynamy w liturgii Ko cioła czas tzw. zwykły.
5. Dziękuję za wasze ofiary z racji kolędy składane na tace. Bóg Wam zapłać.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 16.01. - proszę rodziny ze starej jeszcze listyś
żrad (86a), Smaga (84a), Wiatr (84)ś dziękuję rodzinomś Kucharski, Karpaciński,
Kowalska za ostatnie sprzątnie ko cioła w minionym tygodniu.
6. Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze do odebrania w zakrystii - a na ko ciele
wyło ony kolejny numer naszej żazetki Parafialnej.
7. Zachęcam do opisywania swoich spostrze eń i wspomnień
o księ ach pracujących w Wietrznie.
8. We wtorek po Mszy więtej spotkanie Akcji Katolickiej.
Zapraszam sympatyków na wspólną modlitwę.
9. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Pamiętajmy
o parafii i o ko ciele.

Sakrament Chrztu w parafii.
3 stycznia 2016 roku sakrament chrztu więtego otrzymał
Chrystian Żranciszek Czaja - urodzony 23.09.2015 rokuś
i jako Dziecko Bo e został włączony do wielkiej wspólnoty

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
w. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć wiarą Bo e Słowo.
A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch więty zstąpił
na Niego w postaci cielesnej niby gołębica, a z Nieba
odezwał się GłosŚ „Ty jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie”.
z Ewangelii w. Łukasza.
Jezus Chrystus uto samił się z ka dym człowiekiem.
Jest Zbawicielem, jest Panem ka dego ycia. Narodził się
jako człowiek z Maryi Dziewicy, aby rzeczywi cie utulić
ka dego człowieka w jego złej i dobrej doli, codzienno ci, w smutku i rado ci, w alu
i w pocieszeniu. Jego narodziny dały nam co bezcennegoŚ Jego nieustającą obecno ć
przez wszystkie dni, a do skończenia wiata. żdy urodził się Jezus, urodziła się na
nowo Nadzieja, e mierć nie jest końcem, e nasze ycie ma sens, nawet je li nie do
końca mo e rozumiemy to, co się w nim dokonuje. Jezus ukazuje nam równocze nie,
e jeste my lud mi, którzy potrzebują cudu uzdrowienia, wyzwolenia, modlitwy,
wiary, łaski, gdy to dzięki łasce nie dopuszczamy się mo e strasznych negatywnych
czynów. Ale ka dy z nas jest zdolny do zadawania cierpienia i nawet zabijania
drugiego człowiekaŚ słowem, oceną,
zło liwym komentarzem (itp.). Ka dy
przybija do krzy a Miło ć i nie wie tak
naprawdę, co czyni gdy zapomina o
Przykazaniu Miło ci i o tym, e Jezus
nas kocha i z nami się uto samia, jak
w rzece Jordan w czasie chrztu.
Jordan taki zaistniał dla naszego narodu
w 966 roku, gdy Polska weszła w krąg
oddziaływania cywilizacji
chrze cijańskiej i kultury łacińskiej. W

Na drogach modlitwy.

Medytować Boże Słowo.
ycie najcudowniejszym darem.
Dlaczego ycie ?.

Z wiernej codziennej chrze cijańskiej modlitwy
rodzi się szacunek dla ycia od chwili poczęcia
a do naturalnej mierci. W naszych czasach
współczesnych potrzebna jest wcią refleksja
nad yciem, refleksja oparta o źwangelię
i o naukę. Kto trwa wiernie na modlitwie
odkryje równocze nie źwangelię ycia, tak jak
ją głosił i o niej wiadczył w. Jan Paweł II.
ycie dar - dany i zadany - dar bezinteresowny,
ofiarowany dla nas, dar pełen Miło ci, miło ci
która wymaga i nie boi się wymagać. Tak, gdy
bez wymagań nie ma Miło ci. Wybierajmy
ycie a będziemy yli. Wybierajmy duchowo ć
ycia a będziemy kochać.
Kochać i miłować to dar największy, dar nam
zadany, nam ludziom na XXI wiek.

ycie Duchowe.

Dary Ducha więtego. Dar Rozumu.
Dar Rozumu jest darem Ducha więtego i jest połączony z darem mądro ci. Ten dar
od Ducha więtego pomaga nam oceniać konkretne sytuacje i podejmować trafne i
wła ciwe decyzje. Dzięki niemu potrafimy odró niać prawdę od kłamstwa. Dar
rozumu sprawia, e u wiadamiamy sobie co jest naszym ostatecznym celem
w yciu - ycie wieczne. Ten dar Ducha więtego stwarza w człowieku poczucie
bezpieczeństwa i spokoju. Chrze cijanie, którzy oddali się Duchowi więtemu, nie
widząc się, nie porozumiewając się, nie znając się nawet wzajemnie, są zgodni co do
sposobu oceniania wypadków tego wiata. Apostoł Jan uczy, e Boga nie osiąga się
dzięki naturze, ale dzięki Chrystusowi i darom Jego Ducha. To Duch udoskonala
rozum do rozpoznania Boga, a potem prowadzi do rzeczywistej prawdy o celu ycia
ka dego człowieka. Bóg wyszedł pierwszy z inicjatywą i dał się równie poznać nam
ludziom. Człowiek korzystając tylko z własnego rozumu nie jest w stanie żo poznać
"dosięgnąć" ani tym bardziej nawiązać z Nim relację. Pierwszą barierą jest dystans
dzielący stworzenie od Boga Stwórcy i wynikająca z niego ograniczono ć ludzkiego
poznania. Drugą przeszkodą są skutki grzechu pierworodnego osłabiające umysł.
Rozum jest to nadprzyrodzony dar umo liwiający rozumienie wiata wykraczające
daleko ponad poznanie zmysłowe. więta Teresa z Lisieux (1873-1897) wyznała, e
"Bóg pouczał ją w sercu". Mówiąc obrazowo, taka mo liwo ć "widzenia rzeczy od
rodka" pozwala na dostrze enie znaczeń nieuchwytnych dla zmysłów. Dar rozumu
potrzebny jest, aby odczytać wolę Bo ą względem siebie, czyli to, w jaki sposób yć,
umo liwia rozumienie Słowa Bo ego i przyjęcie Objawienia. Dar rozumu pozwala

Sprawozdanie duchowo - ekonomiczno - gospodarcze
z działalno ci Parafii Wietrzno w 2015 roku. Cze ć I.
Parafia Wietrzno pod wezwaniem w. Michała Archanioła w minionym roku
duszpasterskim 2014/2015 realizowała program Ko cioła pod hasłemś „Nawracajcie
się i wierzcie w źwangelie”. Znakiem realizowania tego programu Ko cioła było
odkrywanie zrozumienia i przyjęcia podstawowych zasad zatroskania o parafialny
ko ciół, wspólnotę parafialną w jej ró nych przejawach takich jakś wiara, katecheza,
duszpasterstwo, troska o chorych, spotkania Akcji Katolickiej, sprawy duchowe, ycie
sakramentalneś nabo eństwa, sakrament spowiedzi. (itp.) Zostały wprowadzone dla
rozwoju osobistej modlitwy nabo eństwaś w czwartek, piątek i sobotę, propagujące
i rozwijające kult miłosierdzia Bo ego, kult maryjny i kult w. Jana Pawła II. Zycie
sakramentalne parafii opiera się o cud źucharystii. Jest to największy dar i tajemnica
Boga i Ko cioła. źucharystia to centrum ycia chrze cijańskiego. Wprowadzono dla
potrzeb duszpasterskich 3 Mszę więtą w niedzielę o 15.30. W minionym roku nie
było w naszej parafii Pierwszej Komunii więtej dla dzieci ze szkoły podstawowej,
z powodu reformy nauczania w szkole. Sakrament ten - decyzją KźP - został
przesunięty do klasy trzeciej Szkoły Podstawowej. Do sakramentu Bierzmowania w
Dukli
u OO Bernardynów - przystąpiło 7 osób. W 2015 r. z Parafii do
wieczno ci odeszło 13 osóbś 6 par rozpoczęło ycie razem w sakramencie
mał eństwaś sakrament chrztu więtego otrzymały 3 osoby. Inwestycje, remonty,
praceś pomalowano pomieszczenia na plebani, wysprzątano strych i piwniceś
dokonano konserwacji dachu na ko cieleś pomalowano zewnętrzne ciany ko cioła,
uło ono krawę niki i wysypano je ozdobnym białym wirem, wykonano kamienną
procesyjną drogę wokół ko cioła, poprawiono kamienny mur przy ko ciele,
pomalowano dach na budynku gospodarczym. Na cmentarzuś poszerzono cmentarz
parafialny i uło ono na nim do końca alejki, usunięto stary ywopłot, zasadzano tuje,
równie przy parkingu. Wiele prac gospodarczych wykonano bezinteresownym
wysiłkiem samych Parafian i ekipy remontowej z żminy Dukla zaanga owanej w
troskę o nasz zabytkowy ko ciół. Wa nym znakiem tej troski o parafię są równie
ofiary na ko ciół - w trzecią niedzielę ka dego miesiąca - według mo liwo ci Parafian
i rodzin. Znakiem szczególnym tej troski jest dokonująca się konserwacja elementów
wystroju wewnętrznego ko ciołaś w tym roku objęła ona przedsionek boczny i
ambonę -cze ć I. Bardzo dziękuję Parafianom, którzy ofiarowali swój czas i siły dla
dobra ko cioła. Cykliczne podziękowania ukazywały się w bie ących numerach
gazetki parafialnej. W tym końcowym podsumowaniu pragnę dzi podziękować tym,
którzy pragnęli pozostać anonimowi, przychodzili równocze nie do pracy przy
ko ciele bezinteresownie. W naszych współczesnych czasach tak bardzo
ekonomicznych i biznesowych ten dar bezinteresowno ci nabiera szczególnego
charakteru!. Mimo kradzie y ofiar - jakiej dokonano w dniu 23 grudnia - nie mamy
długów. Bardzo dziękuje wszystkim, którzy byli zatroskani o dar parafii, zwłaszcza za
modlitewnie i gospodarcze wsparcie, dziękuje równie tym, którzy swoim cierpieniem
i modlitwą w cierpieniu wspierali wysiłki, aby zakwitała parafia w ka dym przejawie
ycia wspólnoty. W parafii rozchodzi się 14 egzemplarzy tygodnika „Niedziela”, 12
egzemplarzy „Rycerza Niepokalanej” i ok. 180 egzemplarzy gazetki parafialnej
„Królowa Aniołów’. Działa społeczno ciowa strona Żacebook Wietrzno i Parafialna
strona Internetowa, na której zamieszczane są informacje z ycia parafii. Tak razem
realizujemy Bo y plan oparty o Dekalog, 8 błogosławieństw i o przykazania ko cielne

