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Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

zm. + Helena Nowak - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

.

zm. + Helena Nowak - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

.

o dobre przeżycie Wielkiego Postu dla parafian

Środa

.

zm. + Helena Nowak - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek
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zm. + Helena Nowak - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

.

zm. + Tadeusz Sęp - rocznica śmierci

Sobota
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zm. + Helena Nowak - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

.

zm. + Anna Pachana - gregorianka

Niedziela
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zm. + Helena Nowak - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela
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za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - .
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. Niedziela Zwykła. Dziś Światowy Dzień Chorego i dziś również dzień naszej
modlitwy nowennowej za Ojczyznę z racji
- lecia odzyskania niepodległości.
. W tym tygodniu Środa Popielcowa. Rozpoczynamy od tego dnia Wielki Post,
czas szczególnej intencyjnej modlitwy, ofiary, zmagań o życie duchowe, zmagań
o wiarę i Miłość. W Wielkim Poście odkrywajmy na nowo nabożeństwa pasyjne
i rekolekcje, osobisty wysiłek pracy nad charakterem itp. , niech on kształtuje
naszą wspólnotę parafialną i nas samych. W Środę Popielcową obowiązuje post
ścisły jakościowy i ilościowy; posiłki dziennie i bez mięsa Wychowujmy razem
dzieci i młodzież w duchu postu, wyrzeczeń, zmagań o ideały.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. Zdrapka wielkopostna to pomoc duchowa na nasz Wielki Post. Pamiętajmy już
raz była ta pomoc w naszej parafii. Nie lękajmy się zdrapki, wyrzeczeń, tak, niech
i ona kształtują nasze sumienia i charaktery, tożsamość i powołania.
. Dziś rozpoczynamy Tydzień Trzeźwości wraz z drogą Wielkiego Postu. Niech
także Księga Trzeźwości na Ołtarzu wypełni się naszymi postanowieniami.
. Drogę Krzyżową w piątek - lutego - poprowadzą Gimnazjaliści - klasa III
w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Czaja, Wojtowicz,
Smaga; bardzo dziękuję rodzinom; Cypara i Bieniek za kwiaty i za sprzątnie
kościoła. Na czas Wielkiego Postu nie ubieramy ołtarza kwiatami ze względu
na pokutny charakter tego czasu w Liturgii Kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr / .

.

r. Rok IV .

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8

Z darem ewangelicznego
słowa.
Niedziela Zwykła
„Pewnego dnia przyszedł do Jezusa
trędowaty i upadając na kolana, prosił Go:
Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić.
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go
i rzekł do niego: Chcę, bądź oczyszczony!”
z Ewangelii według św. Marka Mk , –
Wszyscy potrzebujemy ufnego prowadzenia
do żywej wiary. Pomocą jest Autorytet, pasja
i umiłowanie modlitwy, cudu Miłości, oraz
oczyszczenie w wierze. Prowadzenie przez
kogoś, kto refleksyjnie trwa w cieniu Krzyża
Jezusa, pozwala i nam trwać, dokonywać wyborów i decyzji. Jezus przychodzi do
nas przez światło Ewangelii, Jego nakazy są jawne, Jego słudzy i Przyjaciele dają
się zobaczyć. Jezus nie manipuluje, Jezus uczy prawdy, która działa przez Miłość.
Jezus nie zwodzi, wskazuje drogę, bo sam jest Drogą, Prawdą i Życiem. Jezus daje
do serc pragnienia, uczy jak zachować w sercu Boże prawa – to wartość większa
niż wszelkie bogactwa i materialny dobrobyt. Wiara, nadzieja, Miłość, modlitwa to
dar ważniejszy niż prognozy wzrostu i dobrobytu. W Starym Testamencie takie
pragnienie by mieć serce „rozróżniające dobro od zła” miał mądry król Salomon, to
zaowocowało potęgą, sławą, i bogactwem. Jeśli przyjmiemy Jezusa, Jego Miłość,
ta decyzja zaowocuje. Bóg chce dla każdego z nas jak najlepiej, pomaga łaską
pokonywać wszelkie przeciwności. A te, jeśli właściwie je przyjmiemy, uświęcą
nas, zbliżą do Boga, będą znakiem oczyszczenia jak w Ewangelii dla trędowatego
znakiem stały się słowa Jezusowego pragnienia. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

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

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Finanse parafii
Wietrzno w minionym
roku cd.
Pozostałe rozchody naszej parafii
w roku
przedstawiają się
następująco; wypisuje je dla
informacji wszystkich parafian;
Materiały z Kurii w Przemyślu
i od ks. Dziekana, Księga Inwentarzowa , złp. - w niej zawarty jest spis
stanu i rzeczy parafii, kościoła i plebani wraz ze zdjęciami; ofiary z tacy na Siostry
Karmelitanki , złp.; lodówka i zmywarka na plebanie, wynagrodzenie
Panu Kościelnemu, paschał, pozostałe ornaty dla Liturgii Kościoła, korporały,
Kronika Parafii, materiały kancelaryjne, okładki na lekcjonarze, prąd i ogrzewanie
Kościoła - również w zimie - . , złp.; tace mszalne na potrzeby Archidiecezji
Przemyskiej, tabernakulum drewniane na Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa na
relikwie Sw. Jana Pawła II, odnowienie monstrancji i relikwiarzy Sw. Jana Bosko,
Biskupa Pelczara i bł. Jana Balickiego, pranie i prasowanie obrusów do Kościoła,
tace mszalne na Katolicki Uniwersytet Lubelski, tragedie na świecie Meksyk,
ofiary nawałnic w Polsce, trzęsienie ziemi we Włoszech itp. Biblia i świece na
peregrynacje Obrazu Bożego Miłosierdzia po parafii, Jałmużna postna, materiały
duszpasterskie na maj i na październik, trawa do siewu, ofiary na misje i na
misjonarzy, taca świętopietrze, impregnat do drzewa - konserwacja ławek
i ołtarza polowego i drzwi do kościoła, świece do trumny na pogrzeb, świece do
wieńca adwentowego, wspieranie fundacji Pomoc Kościołowi w potrzebie,
choinki na Święta Bożego Narodzenia, i inne bieżące potrzeby będące efektem
funkcjonowania parafii. Zatem ogółem rozchody parafii sięgają w
roku sumy
.
, złp. Miniony rok został zamknięty na lekkim minusie - to .
, złp.
Ufam, że nowy rok
będzie dla nas okazją do kontynuowania wielorakich
prac przy parafii - a życie jest czasem nieprzewidywalne - po to aby była ona
miejscem spotkania z Bogiem i Kościołem. Wierze również, że i te rodziny które
jeszcze nie wspierają parafii w nowym roku
będą dzielić się troską o Kościół.
A jak wiadomo chcemy zakończyć konserwacje ołtarza i tabernakulum oraz także
doprowadzić do ogrzewania kościoła. W dalszej drodze życia czekają jeszcze na
konserwacje i naprawę organy. Finanse to trudny temat, zwłaszcza gdy całe
utrzymanie jest oparte o ofiarność i dobrą wolę parafian, ale tak właśnie
funkcjonuje Kościół i nasza Parafia jako wspólnota wspólnot rodzinnych.

Zdrapka wielkopostna -

.

Zdrapka Wielkopostna to indywidualne -dniowe
„rekolekcje” dla każdego dorosłego w trakcie
trwania Wielkiego Postu w
roku. Atrakcyjna
forma zdrapki zachęca do lepszego przygotowania się
na radość Świąt Paschalnych, Świąt Jezusowego
Zmartwychwstania. Ćwiczymy swojego ducha ale
i podejmujemy refleksję nad obecnym życiem, nad
swoją codziennością, nad wzrastaniem w Miłości.
Począwszy od lutego, od Środy Popielcowej, aż do
Poniedziałku Wielkanocnego pod każdym dniem na kalendarzu czekają różne
niespodzianki, oczywiście z rodzaju takich, które zaleca się w Wielkim Poście czyli
będzie to: jałmużna, post, modlitwa w duchu nowej ewangelizacji. Po pierwsze,
nie jest intencją Kalendarza aby umartwić się ponad swoje siły, chcemy wynieść
z Wielkiego Postu jakąś duchową korzyść. Po drugie, zadania mają pokazywać,
i podpowiadać - sugerować - pewne akcenty w naszym życiu, które są wyjątkowo
ważne w Wielkim Poście. Być może będzie to mały początek refleksji dzięki której,
z pomocą Bożą podejmiemy reformę swojego życia? To mogą być ważne sprawy
dla Ciebie, ludzkości, Ojczyzny i rodziny. Odkryjmy wiarą swój Wielki Post przy
Jezusowym Krzyżu. Odkryjmy ze wychowanie do Miłości trwa całe życie.
Odkryjmy, że warto się starać, aby lepiej i mocniej kochać...

