Intencje mszalne w tygodniu 14.12 - 20.12. 2015
Dzień

Godzina

Intencja Mszy więtej

Poniedziałek

17.00

zm.+ Wacław Jastrzębski

Wtorek

17.00

zm.+ Józefat, Zofia i Stanisław Biały

roda

17.00

zm.+ Ferdynand Olbrycht

Czwartek

17.00

zm.+ Stanisław Szopa

Piątek

17.00

zm.+ Rudolf Czelniak, Leonia i Franciszek Czelny

Sobota

17.00

zm.+ Zofia i Jakub Jastrzębscy

Niedziela

8.00

zm.+ Wanda Matelowska - 4 rocznica śmierci

Niedziela

10.30

zm.+ Franciszek Kreżałek

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie 13.12.2015 r.

1. 3 niedziela Adwentu - zapalamy 3 wiecę
w wieńcu roratnym - to znak miło ci i znak
dojrzewania w Miło ci. Dzi również w naszej
Archidiecezji rozpoczyna się - przez otwarcie
bram ko ciołów więty Nadzwyczajny Jubileusz
Roku Miłosierdzia - to wielki dar dla nas.
2.W tygodniu Msze więte - Roraty - o godzinie
17.00. Zapraszam do wspólnej razem modlitwy pod opieką Niepokalanej Maryi,
naszej Matki.
3. Rozpoczął
się od - 8.12 - Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok więty Miłosierdzia ogłoszony
przez papieża Franciszka. Skorzystajmy z tego Roku Miłosierdzia.
4. Od 17.12 rozpoczynają się w Liturgii Ko cioła czas tak zwanych wielkich antyfon.
Jest to już czas bezpo redniego przygotowania do wiat Bożego Narodzenia - do
wiąt refleksyjnego zatrzymania się nad Tajemnicą Wcielenia i daru Bożej Miło ci.
5. wiece „Caritas” na stół Wigilijny do nabycia u P. Ko cielnego w zakrystii.
6. 18.12. - to dzień naszej parafialnej adwentowej spowiedzi w Wietrznie.
Zaplanujmy tak swój czas, aby skorzystać z sakramentu spowiedzi. Każda spowiedź
jest sakramentem, czyli widzialnym znakiem działania niewidzialnej łaski Bożej.
Kapłani z dekanatu dukielskiego będą oczekiwać od 15.00 do 17.00. Nie odkładajmy
tego sakramentu na ostatnią chwile. W Dukli w naszym dekanacie będzie udzielny
sakrament spowiedzi - 22 i 23 grudnia br. - od 9.00 do 18.00.
7. Do sprzątania ko cioła - na sobotę - 19.12. - a jest to sprzątnie przed wiąteczne
proszę rodziny ze starej jeszcze listyś Frankiewicz (92), Kopczak (218), Ziemba Macko (98a), Soliński (220) i Kusiak ( 91), dziękuję za sprzątnie rodzinomś
Dziadowicz, Dziadowicz.
8. Tygodnik „Niedziela” do nabycia w zakrystii, a na ko ciele wyłożony kolejny
numer Gazetki Parafialnej.

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

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć Boże Słowo.
„Radujcie się zawsze w Panu;
jeszcze raz powtarzam: radujcie się!
Niech wasza łagodność będzie
znana wszystkim”...
św. Paweł
Słowo Boże ale również i słowo ludzkie,
ma wielką moc. Warto jednak rozróżnić te
dwa źródła słów. Słowo Boże porusza serce
i my li, dodaje otuchy, jest źródłem nadziei
i inspiracji. Słowo ludzkie wypowiadane
bez miło ci i zastanowienia potrafi zasiać
niepokój. Dlatego potrzeba aby nasze słowa
były pełne życzliwej miło ci, aby rodziły
się w ciszy. Jak dobre i rozumne słuchanie
wyrasta z milczenia, tak słowa zrodzone
z ciszy zachęcają do czynów miło ci. Aby
Słowo Boże mogło dotrzeć do nas ludzi
i do konkretnego człowieka, i aby mogło
zakiełkować w nim i wydać wspaniały
i odpowiedni plon, musi zostać przyjęte, tak jak ziemia przyjmuje w ciszy jesieni czy
wczesnej wiosny wpadające w nią ziarno.
Zacznijmy każdy dzień z dobrym słowem, i z Bożym Słowem, ze słowem modlitwy !
Czasem mały drobny gest, słowo, my l, znak wystarczy, aby zmienić wiat i nas
samych na lepsze. Na tym rzeczywi cie polega chrze cijaństwo i życzliwa miło ć

Na drogach modlitwy.

Jak uczyć dziecko modlitwy?
Wielu wierzących i praktykujących rodziców,
zastanawia się, kiedy ma sens nauka modlitwy
w przypadku małych dzieci. Owszem, niedługich
formułek są w stanie nauczyć się nawet niespełna
dwuletnie dzieci, ale czy na pewno chodzi o to,
aby maluch, który dopiero uczy się mówić, ,,odklepywał” bezmy lnie słowa ku
uciesze babci i księdza na kolędzie? Oczywi cie ważne jest, aby uczyć dziecko, jak
ważny jest Bóg i kim On jest w życiu ludzi, i czym jest Ko ciół, czym jest miło ć
w Ko ciele, jednak powinno się to odbywać w sposób dla dziecka przystępny.
Słów modlitwy należy dzieci uczyć przez rodzicielskie wychowanie i przez osobisty
przykład rodziców. Najlepszą nauką modlitwy jest codzienne, rodzinne odmawianie
modlitwy razem z dziećmi. Nieważne, że kilkumiesięczny bobas nic z tego nie
rozumie. Nawet, je li jeszcze nie odmówi słów pacierza, będzie on dla niego czym
naturalnym, jak obiad, jak czy mycie zębów wieczorem, tylko w wymiarze innym,
duchowym. Wychowanie bez modlitwy i religii jest błędem.
Rodzice są pierwszymi wychowawcami wiary i nauczycielami
modlitwy dla swoich dzieci.

Współczesne zagrożenia duchowe.
Lenistwo.
Lenistwo jest na tyle poważnym złem, że zostało zaliczone do
grzechów głównych. Człowiek leniwy nie potrafi kochać. Zło lenistwa wynika z
tego, że człowiek leniwy nie jest zdolny do tego, aby kochać i wypełniać codzienne
obowiązki w rodzinie, w pracy zawodowej, w rodowisku społecznym. Sama
skłonno ć do lenistwa nie jest jeszcze grzechem, jest jedną z konsekwencji grzechu
pierworodnego, którą w jakim stopniu odczuwa każdy z nas. Grzechem jest
natomiast uleganie lenistwu. Człowiek leniwy to taki kto , kto nie stawia sobie
żadnych wymagań, natomiast nieustannie wymaga od innych i nosi w sobie postawę
roszczeniową. Najłatwiej zauważalne jest lenistwo fizyczne, dostrzegamy go w
wygodnictwie, w bezmy lnym traceniu czasu, w unikaniu pracy i wysiłku, w nudzie.
Człowiek leniwy zaniedbuje swoje obowiązki. Leniwiec nie dotrzymuje słowa i nie
można na niego liczyć. Nie mniej groźne jest również lenistwo intelektualne i
duchowe. Polega ono na tym, że człowiek nie używa swojej zdolno ci my lenia po
to, by obserwować rzeczywisto ć i by wyciągać
logiczne wnioski z tych
obserwacji. Lenistwo prowadzi do marnowania czasu i do nudy, powoduje poważne
problemy zdrowotne (nadwaga, nadci nienie, utrata
kondycji i sprawno ci
fizycznej), rodzinne i społeczne (itd.).
A
tymczasem najważniejszym i zarazem również błogosławionym wymiarem pracy
człowieka jest najpierw jego dojrzała duchowa praca nad własnym charakterem, nad
dorastaniem do Miło ci przez rezygnacje z egoizmu. Ten wymiar duchowej pracy
jest szczególnie ważny w kontek cie dominującej obecnie tzw. medialnej kultury
nowoczesno ci, która promuje fałszywy obraz człowieka jako kogo tak super

Z dziejów historii parafii i miejscowo ci Wietrzno.
Cześć.21.

Maryja patrzy przed siebie - ponad głowę Dzieciatka - które jest nagie. Ubrana jest w
płaszcz i dwie sukienki. Na głowie spoczywa korona, spod której opadają na ramiona
długie włosy. Rysunek jest delikatny zdradza wysoki kunszt malarski anonimowego
malarza ze szkoły krakowskiej lub z Czech. Obraz był kilkakrotnie przemalowywany
w ciągu wiekówś w 1980 r. obraz Matki Bożej został podany gruntownej konserwacji,
której dokonał Konserwator Edward Michalski z Krakowa. W czasie tej konserwacji
odkryto na nim datę pierwszego przemalowania (1691)ś natomiast powstanie Obrazu
według historyków należy datować na ok.1480 rok lub nawet może i nieco wcze niej.
W czasie konserwacji z 1980 r. została zdjęta z obrazu pozłacana sukienka, która wisi
obecnie w ko ciele obok głównego ołtarza. Pierwsze pełne konserwatorskie badanie
obrazu wykonano w Kro nie w 1980 roku. Malowidło okre lono wówczas „Katalogu
zabytków Sztuki w Polsce” jako obraz wysokiej warto ci artystycznej. Wykonano też
zabiegi „poprawiajcie obraz” - przed konserwacją - w latach (1906, 1920, 1932 ). Do
Obrazu dodano wtedy róże, koronę i dwóch aniołów, którzy trzymali koronę i opaskę
dla Dzieciatka Jezus. Obecny stan obrazu Matki Bożej powraca do formy najstarszej
do oryginału. Usunięto z niego poprawiające dodatki (róże w dłoni Maryi, sukienkę,
koronujące Maryję aniołki, księżyc pod stopami Maryi) i tym samym powrócono do
formuły oryginalnej. Zachowało się 10 % oryginalnego tła. Obraz Matki Bożej - samo
malowidło - ma obecnie wymiaryś 120+ 82. 2/3 obrazu zajmuje złote gładkie tło,
pozostała cze ć od dołu, to jakby zielona łączka poro nięta gęstą i bujną ro linno cią o
odcieniu zielonym. Postać Maryi wypełnia niemal całą wysoko ć obrazu. Po Jej
bokach unoszą się dwaj aniołowie - oryginalne - dotykający bioder Maryi
wyciągniętymi dłońmi i rękami. Maryja zwrócona jest do Jezusa w niebieskim
płaszczu. Anioły maja na sobie dalmatyki z zielonym wzorem po prawej stronie i
czerwonym wzorem
dalmatyki po lewej stronie Maryi. Niech Matka Boża
Anielska „Perełka Wietrzańska”
i dzi oręduje w niebie i wyprasza
potrzebne łaski dla ożywienia wiary.

Z listu Papieża Franciszka na Rok Miłosierdzia...
Jednym z poważnych problemów naszych czasów jest z pewno cią stosunek do życia.
Bardzo rozpowszechniona mentalno ć doprowadziła do utraty należytej wrażliwo ci
indywidualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego życia. Dramat aborcji
przeżywany jest przez niektóre osoby ze wiadomo cią powierzchowną, jakby niemal
nie zdawały sobie sprawy z tego, jak wielkim złem jest ten akt. Wiele natomiast, choć
przeżywa ten moment jako porażkę, uważa, że nie mają innej drogi. My lę o
wszystkich kobietach, które poddały się aborcji. Wiem, że jest to dramat
egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny
pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko
niesłuszne. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza
je li ze szczerym
sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać
się z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych
rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do
rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca
i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by

