Intencje mszalne w tygodniu

.

.

-

.

Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm. + Jan Longawa - intencja od bratowej z Bielska

.

zm. + Michalina Kreżałek - intencja od uczestników pogrzebu

.

zm. + Michalina, Józefa, Mikołaj -ofiaruje P. Henryk Piotrowski

.

zm. + Jan Longawa - intencja od siostry Stefani z córka Mariolą

.

8 urodziny Ferdynanda - o potrzebne łaski i błogosławieństwo

.

zm. + Jan Longawa - intencja od kuzyna Mariana z rodziną

Wtorek
Środa

Czwartek
Piątek

Śobota

Niedziela

Niedziela

Niedziela

Intencja Mszy Świętej

zm. + Maria i Zygmunt Marosz

.
.

za parafian

.

zm. + Julia, Franciszek, Janusz, Małgorzata Szczepanik

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

.

r.

1. Niedziela Wielkiego Postu. Pamiętajmy, ze czas Wielkiego Postu jest dla nas
powrotem do ascezy, wyrzeczen i wędrowania za Jezusem Ukrzyzowanym.
Niech rodziny w parafii zyją autentycznym duchem wiary chrzescijanskiej.
. . . - Modlitwa za Misje Parafialne. Nabozenstwo poprowadzi ks. Jacek.
Zachęcam do udziału parafian zwłaszcza Gimnazjalistow przed Bierzmowaniem.
. Nabozenstwa pasyjne w Wielkim Poscie to Droga Krzyzowa i Gorzkie Zale.
Zachęcam do udziału i modlitwy. Niech nas będzie zdecydowanie więcej na tej
modlitwie, przy tych nabozenstwach. Uczcijmy Jezusa Cierpiącego w Kosciele.
. Drogę Krzyzową w piątek - o godzinie . - poprowadzą Panie z Koła
Gospodyn Wiejskich.
. Rekolekcje wielkopostne w parafii . - . . poprowadzi ks. Andrzej Bienia
Dyrektor Radia Fara. Modlmy się za rekolekcje o ich dobre owoce w naszym
codziennym zyciu.
. Film religijny - w czwartek - zapraszam chętnych po Mszy Świętej.
. Do sprzątania naszego koscioła - na sobotę - . .- proszę rodziny; Czelniak
i Białogłowicz; bardzo dziękuję rodzinom; Rymek, Jastrzębski, Korzec za
ostatnie sprzątnie koscioła.
. Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorow
w zakrystii. Wyłozony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Krolowa Aniołow”.
. Pamiętajmy o inicjatywie P. Agnieszki Dembiczak odnoscie podatkow.
P. Agnieszka przekazuje prowizje od podatkow na konserwacje Wielkiego
Ołtarza i na Koscioł.
Zapowiedzi przedślubne. Piotr Ozimina s. Eugeniusza i Zofii Łątka - parafia
Krolik Polski i Dorota Śzyszlak c. Jozefa i Anny Albrycht - parafia Wietrzno
zapowiedz I.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
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.

r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego
słowa
Niedziela Wielkiego Postu
„Najdroższy:
Weź udział w trudach i przeciwnościach
znoszonych dla Ewangelii według danej mocy
Boga, który nas wybawił i wezwał świętym
wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz
stosownie do własnego postanowienia i łaski”.
z Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza
Tm , 8b.

„Nikt nie idzie sam do nieba. Rozbic naczynie,
zapach się rozejdzie. Nie tylko będziemy Boga
kochac, ale inni Go przez nas pokochają. A to jest cos”. /św. Brat Albert/.
Przyjaciel nie zdradzi, nie zawiedzie, wesprze. Odwaznie powie prawdę i sam ją
przyjmie. Ofiaruje czas, a kiedy potrzeba potrafi zrezygnowac nawet z własnych
planow, aby towarzyszyc w cierpieniu, problemach, smutkach. Przyjaciel nie
opusci, będzie zawsze w zasięgu ręki, mozna na niego liczyc, jemu wierzyc, ze
wysłucha, zrozumie i nie odwroci się, chocby inni odeszli.
Tylko Jezus spełnia te wszystkie cechy przyjazni. Wiem, ze zawsze mozna na
Niego liczyc, ale czy potrafię to samo powiedziec o sobie?! Jezus przeciez nazywa
i mnie swoim przyjacielem. Więcej, zachęca aby w tej drodze wiernosci przy Nim
pozostac az do konca. On swoją smiercią na krzyzu daje wyraz tej cudownej
miłosci. Tak, On umarł za mnie, i za kazdego człowieka. Daje wciąz nową szansę,
bym i ja podniosł się z upadku i uczył się od Niego, najlepszego Przyjaciela, jak
miłowac, jak stawac się prawdziwym przyjacielem Boga i ludzi.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

O. Andrzej Piróg – wspomnienie pośmiertne. Cześć .
W siedemnastym roku zycia został przyjęty do Nowicjatu. Po normalnych
studiach i formacji w Śtarej Wsi, Pinsku, Krakowie i Lublinie, otrzymał
upragnione swięcenia kapłanskie
czerwca
roku dyspozycje na
pierwszą pracę jako wikariusz Jezuickiej parafii w Cieszynie, pod
doswiadczonym i swiątobliwym Śuperiorem, O. Franciszkiem Kałuzą.
Wrzesien
roku wojna , wojna. Cieszyn zajęty i wcielony do Rzeszy. Hitler
Jugend zaczęło urzędowac razem z całym systemem Nazizmu. O. Śuperior
odmowił organizacji Hitler Jugend uzywania koscielnego dla ich politycznych
celow. Przypłacił nie tylko aresztowaniem ale i smiercią w Dachau w styczniu
roku. O. Andrzej został aresztowany razem z O. Kałuzą , ale wkrotce
zwolniono i wypędzono z Cieszyna do Krakowa. W grudniu jednak
roku
został aresztowany ponownie i po więzieniu na Montelupich dostał się do obozu
koncentracyjnego, do cięzkich kamieniołomow w Gross Rosen.
Tylko dzięki juz szybkiemu koncowi wojny przezył tę gehennę. Pan Bog
przygotował go na inne pole pracy. Po wyzwoleniu z obozu przez przeszło
trzy lata pracował jako duszpasterz Polski dla masy byłych więzniow
i przymusowych robotnikow w Niemczech.
W listopadzie
roku O. Pirog jest juz w Lusace stolica Zambii , zaczynając
swoją epopeję misyjną trwającą
i poł lat. Miał wtedy
lat. Pierwsze lat był
misjonarzem w Katondwe w bardzo gorącym klimacie rzeki Lungwy, około
km na wschod od Lusaki, pod kierownictwem doswiadczonego O. Waligory.
Najpierw musiał się nauczyc lokalnego
języka Czi-Nayandzia. Miał pod swoją
szczegolną opieką Śtacje Misyjną Kapocze,
ok.
km na południe od Katondwe
załozoną w
roku przez O. Moskoppa
a obsługiwaną pozniej przez wiele lat przez
O. Mazurka. Praktyczny O. Pirog nie
zaniedbuje gorliwej pracy duszpasterskiej
i szkolnej zajął się odnowieniem
piętrowego pięknego domu zbudowanego
w
roku przez O. Moskopa a obecnie
wymagającego renowacji. Ojciec Andrzej pirog stał się stolarzem, murarzem,
malarzem. Z zaniedbanego domu zrobił piękną rezydencję na wzor dawnych
klasztorow. Ze względu jednak na ciągłą chorobę wrzodow zołądkowych został
przeniesiony do Kadwe,
km na połnoc od Lusaki. Tu jako nadzorca szkoł
katolickich i proboszcz Parafii Matki Bozej spędził Ojciec lat. Jednak na
początku musiał znowu slęczyc nad nowym językiem, Czi-Bemba . W kazdym
razie posiadł oba te języki doskonale. Tu własnie w Kabwe zaczął Ojciec pisac
broszurki w tych dwu językach jak rowniez w angielskim. A więc katechizmy,
modlitewniki, o nabozenstwie i poswięceniu rodzin Śercu Jezusowemu,
o Niepokalanym Śercu Najswiętszej Marii Panny, spiewniki z nutami itd.

Bilans parafii w

roku. Cześć .

Kazde podsumowanie jest okazją, aby na nowo zapragnąc lepszej, tej Bozej
doskonałosci, ktora ma zrodło w Ewangelii i w nauce Koscioła, a rozpoczyna się
od wiernej codziennej chrzescijanskiej modlitwy. Ale nie mozna tylko poprzestac
na takim podsumowaniu, nalezy jeszcze wprowadzac w codzienne zycie naukę
Koscioła czyli praktykowac wiarę przez czyny chrzescijanskie.
Każdy czyn ludzki jeśli jest oparty o wiarę w Jezusa Chrystusa staje się
czynem chrześcijańskim.
Tak, to wartosci chrzescijanskie mają byc dla nas drogowskazem na całe zycie.
Zauwazmy, ze są one związane z Jezusowym krzyzem, z Jego Miłoscią, z Jego
Obecnoscią. Pielęgnujmy to co dobre, szlachetne, własciwe w naszej parafii;
troska o cmentarz, troska o koscioł, troska o dobre chrzescijanskie zycie, ale nade
wszystko troska o wierną modlitwę, wychowanie do modlitwy i przyjazne relacje
miedzy sobą.
Została już opracowana Księga Inwentarzowa parafii. Będzie ona zarazem
dokumentem i zbiorem tego co widzialne, ale sprawy niewidzialne dokonujące
się w sumieniach, piszemy juz sami. Oby nie zabrakło w nich odniesienia do Pana
Boga i nauki Koscioła. Ja wiele spraw codziennych zapisuje w Kronice Parafii.
Śą tam opisywane sprawy z wielu dziedzin zycia Wietrzna i pozostaną w niej na
długie lata, dla następnych pokolen. Pamiętajmy ze historie parafii tworzymy
i my sami przez swoje inicjatywy, dzieła, oraz prace i mysli.
Bóg, Honor i Ojczyzna to stałe wartosci, ktore kształtowały wiele pokolen
Polakow, nam nie wolno o nich zapomniec, mamy je z miłoscią przekazac
następnemu pokoleniu na tej wietrzanskiej ziemi.

