Intencje mszalne w tygodniu 14.09 - 20.09. 2015
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Edward Szwast - intencja od mamy

Wtorek

18.00

zm. + Ferdynand i Kazimiera Biały

Środa

18.00

zm. + Edward Szwast - intencja od mamy

Czwartek

18.00

Piątek

18.00

zm. + Edward Szwast - intencja od mamy

Sobota

18.00

zm. + Edward Szwast - intencja od mamy

Niedziela

8.00

zm. + Marian i Katarzyna Dziadowicz

Niedziela

11.00

zm. + Maria Kluk i Roman Przystasz

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 13.09.2015 r.

1. Dziś 24 Niedziela zwykła. Kościół dziś rozpoczyna V Tydzień Wychowania
chrześcijańskiego poświęcony modlitwie i wychowaniu. W poniedziałek -12.09.
Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - na Mszę Św. zapraszam dzieci i rodziców
klasy trzeciej - to początek Drogi wiary przed Uroczystością Pierwszej Komunii
Świętej. Wtorek - Triduum modlitw ku ci św. Stanisława Kostki. Klasa I Gimnazjum
otrzyma w tym dniu indeksy formacji katolickiej, klasę II Gimnazjum zapraszam na
wspólną modlitwę - na środę, klasa III Gimnazjum złoży swoje prośby - decyzje - do
przyjęcia Sakramentu Bierzmowania - w czwartek. W piątek czcimy św. Stanisława
Kostkę - dzieci i młodzież zapraszam na modlitwę i spotkanie ze św. Stanisławem.
2. W tygodniu Msze Święte o 18.00.
3. Jest do nabycia - w zakrystii u P. Kościelnego „Kalendarz Rolników”- cena 20 złp.
4. Są do odebrania - imienne zaproszenia - dla małżonków świętujących swoje
Jubileusze Sakramentu Małżeństwa - ten spis powstawał jak pamiętacie w czasie
wizyty duszpasterskiej!.
5. Do sprzątania kościoła - na sobotę - proszę rodziny ze starej listy; Szombara /55a/
i Czaja /59a/, dziękuję za sprzątanie, za kwiaty rodzinom; Bieniek, Wójtowicz,
Wójtowicz.
6. Tygodnik „Niedziela” do odebrania w zakrystii, a na kościele wyłożony jest
kolejny numer naszej parafialnej Gazetki Parafialnej.
7. Zostały oczyszczone i zakonserwowane główne drzwi do naszego kościoła.
8. Będzie rozpoczynała swoje istnienie nasza parafialna internetowa strona. Dziękuję
- Bóg zapłać - P. Beacie Uliasz za zaangażowanie w ten projekt, tak ważny dla naszej
parafii. Dziękuję też P. Agnieszce Dembiczak za informacje o parafii w Internecie.
Zapowiedzi przedślubne. Mirosław Mikołaj Mermon s. Leszka i Wenanty Biały z
naszej parafii Wietrzno z Magdalena Kucharską c. Marka i Zuzanny Kielar parafia
Jasionka. Zapowiedz I. Polecam Ich narzeczeństwo Waszej parafian modlitwie.

Podziękowanie za prace przy parafii.

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

Zrozumieć Słowo.
O Ewangelii z Sercem.
...„Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie Krzyż swój
i niech Mnie naśladuje”...
… z Ewangelii św. Marka.
Niewielki, a czasem wielki kataklizm.
W przekazie mediów emocje, szum,
strach, gniew, przerażone twarze;
W sercach obserwatorów, odbiorców medialnego przekazu, czasem może zrodzić się
bunt, a niekiedy nawet rzeczywiście
i złorzeczenie. Gdzie był wówczas Pan
Bóg? Dlaczego dopuścił do tego kryzysu, czy kataklizmu, wojny ? Czemu Bóg patrzy
na to nieszczęście; dlaczego Bóg milczy;
dlaczego Bóg nie podejmuje żadnych
kroków ?. Dlaczego ?!.
I jest tylko jedna odpowiedź na te pytania. Bóg daje NAM, LUDZIOM ... SZANSĘ!
To owe ...NIC, to najbardziej idealny i pasujący czas, najlepsza chwila, aby ofiarować
innym to, co najpiękniejsze - siebie i z siebie - okruch serca. Tylko, że trzeba siebie
najpierw znaleźć!. Wysiłek odszukania siebie samego musi nam stale towarzyszyć po
to, aby stawać się równocześnie darem dla innych !. Nie jest to szukanie siebie - tego
nadętego - tego „super ego”- czasem obrażonego na innych i na cały świat. Należy
szukać siebie - daru !. Warto zastąpić nasze obrażone „super ego” wysiłkiem szukania
i odkrywania Miłującego Boga, przez Kościół, wiarę, i dary Ducha Świętego. Szeroko
otworzyć dłonie, kurczowo zaciskające chleb tylko dla siebie, po to, aby ofiarować go
innym w geście łamania -to jest chrześcijaństwo. To niewiele, ale oczekując na wielką
szansę, warto rozpoczynać od małych drobiazgów, warto rozpoczynać zasiewanie
ewangelicznego dobra od małych okruchów życzliwej miłości. Naśladować tego,
który pierwszy wziął krzyż, aby nam ofiarować zbawienie, to nasze chrześcijańskie

O modlitwie.
Wychowanie owocem modlitwy.
„Modlitwa - jak naucza za św. Janem Damasceńskim
Katechizm Kościoła Katolickiego - jest wzniesieniem
duszy do Boga, jest prośbą skierowaną do Niego o
dobro” (KKK 2559). Modlitwa jest oddechem duszy,
jest świeżością serca. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus mówi o modlitwie, że jest ona
„wzniesieniem serca, spojrzeniem ku Niebu, jest okrzykiem wdzięczności i miłości
zarówno w cierpieniu, jak i radości”, w złej i w dobrej doli. Katechizm zaś mówi, że
modlitwa polega na „osobistym związku - relacji - z Bogiem żywym i prawdziwym
(KKK 2558). Modlitwa chrześcijańska polega na doświadczeniu osobowej relacji
z Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym. To Bóg wzbudza pragnienie spotkania
się z Nim. Aby owocnie funkcjonować w świecie musi zaistnieć w nas zrodzona z
pragnienia właściwa równowaga pomiędzy pracą a modlitwą. Życie nasze nie może
zamienić się w odmawianie pacierzy, ani w ekonomiczną produkcję. Gdy zaginie
wierna modlitwa, zagubi się człowiek. Gdy zaginie praca, człowiek nie wypełni tego,
do czego go Bóg powołuje - służby człowiekowi. Istnieje zatem ścisłe powiązanie
modlitwy z życiem - im lepiej potrafimy się modlić, tym lepiej potrafimy pracować
i uczciwie żyć. Uczciwe życie jest wynikiem dobrej modlitwy. Ale funkcjonuje w
nas i sprzężenie zwrotne: tym lepiej potrafimy się modlić, im lepiej potrafimy żyć.
Głęboka modlitwa jest owocem dobrego życia, jest
bezinteresowną służbą drugiemu człowiekowi. Bo przecież
jest to otwarcie się na Boga, który jest Miłością. /cdn./

Współczesne zagrożenia duchowe.
Kanały działania złego ducha - pokusy,
uzależnienia, nałogi.
Najszerszym kanałem dla działania złego ducha i zarazem największym zagrożeniem
dla duszy człowieka jest grzech ciężki!. Ale grzech nie bierze się sam!. Do grzechu
prowadzi pokusa, z pokusy rodzi się upadek (Por. Rdz 3, 1-20 !) Długie trwanie w
grzechu ciężkim owocuje jakże często nałogiem, uzależnieniem, a nawet depresją!.
Drugim szerokim kanałem dla działania złego ducha są korzenie siedmiu grzechów
głównych w naszej naturze, i również inne jakże niebezpieczne zagrożenia duchowe,
takie jak: okultyzm, spirytyzm, magia, homeopatia, talizmany, przesądy, niewiara,
wróżenie, jasnowidztwo, bioenergoterapia, radiestezja, /itp./ ... Ma to niby pomagać
w rozwoju człowieczeństwa. I czasem na początku zastosowania tych form, są nawet
może i jakieś objawy pomocy, ale potem niestety następuje bardzo głębokie rozbicie
człowieczeństwa na płaszczyźnie jego relacji do siebie, do innych osób, do Boga w
sferze duchowej i fizycznej. Jeśli szatan przekona nas, że Pan Bóg nie jest dobry, że
nie jest Przyjacielem, że to od Boga płynie zło, to wtedy ciężko powrócić do Boga
Ojca z prośbą o łaskę i pomoc. Człowiek nie potrafi wtedy zawołać z wiarą: „Ojcze,
zbaw mnie ode złego”... I to jest forma oszustwa zastawiona na nas ludzi przez złego
ducha. A jeśli zły duch oszukuje, to niszczy i nasze decyzje. Tam, gdzie jest wierna
przyjaźń z Bogiem, zło traci swoją pozycję, siłę i moc!. Wierna modlitwa pokonuje

Z dziejów historii parafii i miejscowości Wietrzno.
Cześć. 8.

Już w 1910 roku po zaistnieniu na nowo parafii św. Michała Archanioła w Wietrznie
oprócz plebani, i budynku szkoły oraz dworu, istniały tylko dwa murowane domy;
P. Franciszka Goneta - wiertacza kopalni ropy i P. Jędrzeja Kędry. Według Starostwa
Powiatowego w Krośnie w 1910 roku w Wietrznie było 117 domów. Szczególnego
znaczenia nabierał w każdej parafii plac przykościelny. Początkowo każdy plac przy
kościele był terenem dla cmentarza, później w dalszej historii plac stał się miejscem
spotkań dla samych parafian. W 1908 r. Roman i Seweryna Jabłonowscy na placu
kościelnym przy kościele ustawili pomnik - krzyż z piaskowca - przywieziono go ze
Lwowa. Pomnik bez daty, bez nazwisk, z przewieszoną przez ramiona krzyża szarfą,
jest niepoświecony i stoi - do dziś - przy murze kościelnym. Na placu kościelnym w
Wietrznie celebrowano również odpusty parafialne i Msze święte. W 1918 r., po 123
latach niewoli narodowej - 11 listopada - Polska odzyskała niepodległość. Wietrzno
usytuowano wówczas - administracyjnie - w Gminie Chorkówka, powiat krośnieński,
województwo lwowskie. Początkowe lata niepodległości to lata trudne, wręcz biedne,
ale dzięki łaskawej zapobiegliwości ówczesnego Sołtysa wieś zaczęła się rozwijać
czego znakiem był Dom Ludowy wybudowany w 1934 -1935 r. W Domu Ludowym
rozwinął działalność Teatr Wiejski prowadzony przez Michała Marosza, działały też
w wiosce; Koło Młodzieży Wiejskiej, Związek Strzelecki, któremu przewodniczył
Józefat Biały. Nowa wojna w XX wieku - II wojna światowa (1939 -1945) to kolejne
bolesne straty. Wrzesień 1939, exodus ludności, straty duchowe i straty materialne,
ogarnęły całe Wietrzno. W walkach zbrojnych brali udział; Franciszek Zajchowski,
Jan, Tadeusz, Bronisław, Władysław Helenarscy, Rudolf Gruszczyński, Jan Piróg,
Władysław Biały, Szymon i Edward Kocur, Bronisław Ukleja, Tadeusz, Władysław
i Józef Kozubal, Zdzisław Belczyk, Tadeusz Artabuz, Ferdynand Czelny, Władysław
Wójcik, Piotr Sanocki, Adolf Zborowski. Jan Malinowski wziął udział w zamachu na
szefa granatowej policji w Dukli w ramach walk Armii Krajowej. /cdn./

