Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm.+ Edward Sęp - intencja od zony

.

zm. + Michalina Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

Intencja Mszy Świętej

Środa

.

zm. + Zbigniew Cichy - rocznica śmierci

.

zm. + Sep Tadeusz - rocznica śmierci

Piątek

.

zm. + Stefania i Karol Bek

.

zm. + Jan Jaracz Aniela i Karol Marosz

Czwartek

Śobota

Niedziela

Niedziela

Niedziela

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8

zm. + Jan Longawa - od Weroniki i Stanisława Wiśniowskich

.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

.

.

zm. + Edward Sęp - intencja od rodziny Pietrzaków

.

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

.

r.

1. niedziela zwykła. W czasie zwykłam - a oznacza ten czas - zielony kolor
w Liturgii Koscioła -modlimy się o zrozumienie daru Koscioła, i rownoczesnie
o to, aby kazdy z nas wierzących odszukał swoje własciwe miejsce w Kosciele.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . . Zachęcam parafian do większego
uczestnictwa we Mszy Świętej
. . . - poniedziałek - dzien modlitwy za Misje Parafialne. Modlitwę w tym
miesiącu poprowadzi ks. Łukasz Pirog - wikariusz z parafii Śanok - Fara.
. . . - swięto sw. Cyryla i Metodego patronow Europy. Modlimy się za całą
Europe o jej powrot do zrodła wiary i korzeni chrzescijanskich.
. We wtorek po Mszy Świętej spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. Zachęcam
innych parafian do formowania sumienia przez tą drogę odpowiedzialnosc za
Koscioł powszechny.
. Podziękowanie szczegolne dzis składam dla P. Zygmunta Nowaka - za pomoc
w redagowaniu i wysyłaniu wnioskow o dotacje na Ołtarz w naszym Kosciele
i P. Ewie Przystasz za zredagowany wniosek o dotacje na nagłosnienie Koscioła.
Modlmy się w tej intencji aby dotacje zostały parafii przyznane. Pamiętajmy
i my sami o naszym wkładzie na ten cel - za tydzien - w niedzielę miesiąca.
. Przypominam wszystkim parafianom, ze opuszczanie bez powodu niedzielnej
Mszy Świętej jest narazaniem się na grzech cięzki. Przerazeniem napawa fakt, ze
wiele dzieci, młodych ale i dorosłych parafian opuszcza niedzielną Mszę Świętą.
. Do sprzątania koscioła - na sobotę . .- proszę rodziny; Czaja - Gryczka,
Uliasz ; bardzo dziękuję rodzinom; Guzik, Antoniewicz i Rygiel za ostatnie
sobotnie sprzątnie i za kwiaty do koscioła.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorow w
zakrystii. Wyłozony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Krolowa Aniołow” z wkładką P. Jerzego Malinowskiego.
Odszedł do Domu Ojca - w wiecznosci - sp. + Bronisław Guzik.
Wieczny odpoczynek racz mu dac Panie...

O Ewangelii
z Sercem.
Niedziela Zwykła.
Rok A.
„Jeżeli zechcesz, zachowasz

przykazania, a dochować
wierności jest Jego upodobaniem.
Położył przed tobą ogień i wodę,
co zechcesz, po to wyciągniesz
rękę. Przed ludźmi życie i śmierć,
co ci się podoba, to będzie ci dane.
z Księgi Syracydesa
Syr 15,15-20)
Jezus, ktorego Śerce jest pełne
miłosci, wspołczucia i zrozumienia dla kazdego człowieka na ziemi, okazuje się
rowniez nam bratem w człowieczenstwie. Śtaje tuz obok nas, patrzy z miłoscią
w nasze oczy, bierze jak matka za rękę i prowadzi nas abysmy umiłowali ten
swiat i zrozumieli swoje relacje z innymi ludzmi. Tak, i w ten własnie sposob
zmniejsza dystans pomiędzy nami, ludzmi, ucząc nas zyczliwosci, wzajemnego
zainteresowania sobą i otwarcia na siebie. Miłosc blizniego domaga się od nas,
abysmy dostrzegali innych i wzrastali we wspolnocie Koscioła.
Najgorszą chorobą wspołczesnego swiata, naszego wieku, naszej cywilizacji,
stała się dzis obojętnosc. Śerce człowieka, ktory jest zaslepiony sprawami
materialnymi staje się duchową pustynią, na ktorej cięzko jest znalezc oazę uczuc
i zrozumienia. Widac raczej fatamorganę reklamy i stresu, frazesow i zycia
dalekiego od jakiejkolwiek ofiary czy poswięcenia. A taka postawa, bez słuzby,
to nie jest wiara i chrzescijanstwo. x. )reneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Dlaczego Szatan boi się Różańca.

(cdn.)
Niejako w slad za objawieniami, wyjasnieniami
teologow i rozporządzeniami papiezy na temat
modlitwy Rozancowej idzie ludowa poboznosc.
Ludowa poboznosc ukazuje rowniez wizje czyscca
i piekła jako miejsca kary wiecznej: obraz piekła
czyli kotły z rozgrzaną do czerwonosci zawartoscią
i ludzi doznających w nich piekielnych katuszy.
Ta wizja piekła jest ukazaniem innej teologicznej
prawdy; pokazuje ona piekło jako miejsce
wiecznej samotności. Co znamienne, w tychze
wizjach, bardzo często jedynym ratunkiem okazuje
się
Matka Najswiętsza. Za pomocą Rozanca swiętego wyciąga Ona
skazancow na wolnosc. Pomaga im wyjsc z czyscca, trzymając ich mocno za
pomocą koronki z paciorkow. Obraz ten ma szczegolny charakter. Teologia
podpowiada, ze jesli ktos dostanie się do piekła, to taki stan jest wieczny ! . Jego
podstawowa istotą jest beznadzieja. Natomiast dla ludzi zyjących w doczesnosci
teraz jest własnie czas modlitwy rozancowej - czas Rozanca. W piekle jest już
za późno na
modlitwę, tam nikt się nie modli, dlatego teraz trzeba
uchwycic koronkę, ktora pomaga uratowac nas z wielorakich pułapek i
szatanskich czelusci.
Wspomnienie Matki Bozej Rozancowej pazdziernika nabiera dla nas nowego
znaczenia. Początki tego swięta wiązą się z obroną chrzescijanstwa przed
islamem. W
r. turecki sułtan Śelim )) zamierzał podbic Europę i rozkrzewic
na jej terytorium wiarę muzułmanską - islam. Papiezem był wowczas Pius V,
ktory zywił szczegolną poboznosc do Maryi przez Rozaniec . Usłyszawszy
o zblizającej się wojnie, ze łzami w oczach zaczął zanosic zarliwe modlitwy do
Maryi; powierzył Jej swoją troskę własnie podczas odmawiania Rozanca. Doznał
mistycznej wizji: przed oczyma ukazała mu się bitwa pod Lepanto, to w niej
dzięki interwencji Matki Bozej zmienił się wiatr i szala zwycięstwa przechyliła
się w stronę chrzescijanskiej floty . Znaczenie miał nie tylko fakt odniesionego
zwycięstwa, ale tez jego imponująca skala. Pius V, w podzięce Matce Bozej za
ocalenie Śtarego Kontynentu Europy, dzien pazdziernika ustanowił swiętem
Matki Bozej Rozancowej. Papiez Klemens X) w
r., takze w podzięce Maryi,
rozszerzył to swięto na cały Koscioł. W
r. Leon X))) wprowadził do Litanii
Loretanskiej wezwanie: „Krolowo Rozanca swiętego – modl się za nami”, a lata
pozniej zalecił, by w kosciołach odmawiano Rozaniec przez cały pazdziernik.
Warto pamiętac o tych faktach i teraz w obliczy wielorakich wyzwan w Europie
ale i przed naszymi parafialnymi misjami.
lutego kolejny dzien modlitwy za
Parafialne Misje i o jednosc w naszej parafialnej wspolnocie. Rozaniec jest
wielka siłą, nie zapomnijmy o nim w walce z mocami ciemnosci i szatanem.
Śzatan najbardziej lęka się Rozancowej modlitwy dlatego wprowadza zamęt
i zniechęca nas od tej modlitwy, abysmy od niej odeszli i ją opuscili.

Bilans finansowy Parafii w

roku. Cześć .

W trzecie niedziele kazdego miesiąca sami Parafianie ofiarowali na Koscioł, i na
zaplanowane przy nim prace, na funkcjonowanie parafii - .
, złp.
)nne srodki, ktore wspierały nasze, inicjatywy, inwestycje i zamierzenia to;
. Fundusz Cmentarny - .
, złp.
. Dotacja od J. E. Księdza Arcybiskupa Adama Śzala - .
, złp.
. Dotacja od Urzędu Gminy Dukla - .
, złp.
. Dotacja od Śtarostwa Powiatowego w Krosnie - .
, złp.
. Dotacja od Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie - .
, złp.
. Dotacja od P. Konserwator z Przemysla - .
, złp.
Śaldo finansowe parafii na koniec
roku wyniosło; + .
, złp.
Najwazniejszy dar rozliczen i zestawien to znak, ze według naszych skromnych
mozliwosci utrzymujemy wydatki parafii w dobrym stanie, saldo na koniec roku
jest dodatnie. Parafia nie ma długow. Pozwala to z nadzieją popatrzec w nowy
rok i w kolejne lata, ze małe i wielkie inwestycje przy parafii będą mogły się
nadal rozwijac. Martwi trochę - i to chyba wszystkich - inny znak;
rodziny
na przestrzeni ostatnich lat
nie uczestniczyło w ofiarnosci na
rzecz parafii. Rozumiemy chyba wszyscy, ze ofiarnosc jest owocem wiary, jest
owocem praktyk chrzescijanskich. Pragnę tutaj rownoczesnie zaznaczyc, ze nikt
nikomu nie wyznacza wielkosci ofiar składanych na rzecz koscioła i parafii.
Kazda ofiara jest darem ofiarującego serca wierzącej Rodziny. cdn.

