Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm.+ Zofia Kucharska - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. + Zygmunt Stadnicki - 6 rocznica śmierci

roda

17.00

zm. + Stanisław Baran - intencja od syna

Czwartek

17.00

zm. + Michalina Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm. + Maria i Tadeusz Guzik

Sobota

17.00

zm. +Maria Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

1. zm. + Kazimiera, Józef Bogacz, Agata i Andrzej Chrobaczyńscy
2. za parafian i w intencji Adriana - sakrament chrztu

Niedziela

15.00

zm. + Anna Jabczanik i zmarli z rodziny Schodnickich i Jabczanik

Intencje mszalne w tygodniu 16.01-22.01.2017
Ogłoszenia duszpasterskie - 15.01.2017 r.
1. 2 niedziela zwykła. Rozpoczynamy w Liturgii Ko cioła tak zwany czas zwykły.
Jego znakiem jest zielony kolor szat liturgicznych. Czas zwykły jest odkrywaniem
daru i tajemnicy Ko cioła. Módlmy się w łączno ci z Ko ciołem, pamiętajmy że my
sami jeste my również Ko ciołem na mocy sakramentu Chrztu więtego.
2. Spotkanie z ks. biskupem Stanisławem w przyszłą niedzielę o godzinie 8.00 będzie
połączone z wprowadzeniem do parafii relikwii w. Jana Pawła II i z udzielaniem
sakramentu chrztu więtego dla Adriana Szczuka. Zapraszam wszystkich parafian.
3. W przyszłą niedzielę - 22 stycznia - tylko dwie Msze więte o 8.00 i o 15.00.
Relikwie sw. Jana Pawła II wprowadzone do ko cioła przez ks. biskupa Stanisława
będą zawsze podane do adoracji w pierwszy czwartek każdego miesiąca. Pozostaną
one zawsze w Ko ciele na ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa.
4. W rodę -18 .01. - rozpoczyna się w Ko ciele powszechnym Tydzień Modlitw
o jedno ć podzielonych chrze cijan. Modlimy się również o jedno ć w naszej parafii.
5. 19.01 - wspomnienie w. Józefa Sebastianka Pelczara. więty biskup Pelczar jak
wiemy na nowo erygował parafie Wietrzno - w 1905 roku - po czasie przyłączenia
parafii Wietrzno do sąsiedniej Bóbrki. Módlmy się za naszą parafię aby była wierna
Bogu i Ojczyźnie i pozostała parafią, aby rozwija się duchowo i liczebnie.
6. Dzi równocze nie 3 niedziela miesiąca. Bóg zapłac za Wasze ofiary na Ko ciół
i na parafię. Ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar parafii Wietrzno.
Dzi przedstawiam również w parafialnych rozliczenie finansowe - wydatki - naszej
parafii za 2016 rok. Informuje parafian, że saldo parafii mamy dodatnie.
7. Dziękuje za wasze otwarte domy na czas wizyty duszpasterskiej. Dziękuje również
za ofiary kolędowe składane na tace w ko ciele. Bóg zapłać. Podsumowanie wizyty
duszpasterskiej przedstawię w ostatnią niedzielę stycznia - 29.01. 2017 r.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 21.01.- proszę rodziny; Cichy, Szubrych,
Mikosz, bardzo dziękuję rodzinom Jastrzębski, Kamiński - Haniebnik za ostatnie

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

O Ewangelii
z Sercem.
Jan zobaczył Jezusa,
nadchodzącego ku niemu,
i rzekł:
„Oto Baranek Boży,
który gładzi grzech świata.
z Ewangelii sw. Jana
Słyszymy o Jezusie - w Ewangelii
…
Warto zatem zastanowić się, w którym
miejscu jestem w drodze do Niego.
Czy słucham i rozważam co Jezus ma
do powiedzenia dla mnie ?!
Czy oczekuje wiernie z tęsknotą na
Jego łaskę?! Czy przynoszę Mu kogo
lub co z mojego życia? ! Czy chcę
więcej kochać Jego Serce i czy
chcę podążać za Nim w Ko ciele ?!
Tak, nasz ludzki los jest ci le
związany z Jego losem – słuchając czytając o tym, co robił, jak żył, medytując nad tym, kontemplując Jego znaki
poznajemy nie tylko Jezusowy sposób życia, ale
i odkrywamy Jego
człowieczeństwo, podobieństwo do nas samych.
Jego
zachowanie, słowa, czyny, miejsca, które odwiedzał - urasta to wszystko do
rangi znaku, wielkiego symbolu i zrozumienia naszej doli, tak to cudowna prawda.
Jezus odwiedzał konkretne miejsca, konkretni ludzie byli wiadkami Jego działania jak i my dzisiaj, my i nasze okolice. Bo On obecny w Ko ciele - nie przestaje

Na drogach modlitwy
wiary i życia
duchowego.
Dlaczego Szatan boi się
modlitwy.

Z niczym chyba nie mamy tylu trudności
co z modlitwą. Potrafimy znale ć
znacznie więcej wyjaśnień, dlaczego się nie modlimy niż głębszej motywacji, by
się modlić. Dlaczego tak się dzieje?
„Każdy modli się tak jak żyje, ponieważ każdy żyje tak, jak się modli” (KKK, 2725).
Nie pijmy z brudnej kałuży, z szarego błota !
Na drodze osobistej modlitwy, uczestnictwa w Eucharystii - Mszy więtej, pojawiają
się różne trudno ci. Najczę ciej mówimy, że brakuje nam czasu.(!?)
Mówimy, że go „nie mamy”, jakby on nagle gdzie nam zniknął. Je li jednak już go
znajdziemy, jak skarb zakopany w ziemi, to często nagle nam się nie chce i chętnie
zajęliby my się czym „bardziej” według nas pożytecznym. A je li już nam się chce,
to nie zawsze wiemy jak się modlić. Gdy jednak odkryjemy, w jaki sposób się
modlić, to nagle zapominamy, po co mamy się modlić. Gdy już wiemy, po co i wnet
zabraliby my się do modlitwy, to nam się ni stąd, ni zowąd przypomina, że przecież
zapomnieli my jeszcze co ważnego zrobić. I nie jest to nawet jedna rzecz, ale setki,
wiele różnych rzeczy i to w dodatku niecierpiące zwłoki: niezapłacone rachunki,
góra prania w koszu, telefon do mamy, film i serial w telewizji ( itp. itd.).
Odkładamy więc modlitwę na później... A gdy w końcu do niej przystępujemy… nie,
nie, korowód trudno ci wcale się nie skończył. Najpierw nie możemy usiedzieć
w miejscu, bo zaczyna nas korcić i swędzieć. Potem przychodzą nam do głowy
najlepsze pomysły, plany na jutro, zagrzebujemy się w nierozwiązanych konfliktach
albo wspominamy wspaniałe wakacyjne podróże, przychodzi nam też ochota na
pyszne ciastko, które wczoraj widzieli my w cukierni i sklepie. A czas leci…
I gdy już tak przepłynie nam przez głowę cały strumień rozproszeń, to zaczynamy
ziewać i chce nam się spać. No i jak tu się modlić, skoro człowiek chce, a nie może zastanawiamy się w duszy. I pytamy: wła ciwie to po co się modlić?
Dlaczego tak się dzieje? Katechizm Ko cioła Katolickiego nazywa rzecz po imieniu:
„Modlitwa jest walką. Przeciw komu? Przeciw nam samym i przeciw podstępom
kusiciela, który robi wszystko, aby odwrócić człowieka od modlitwy i zjednoczenia
z Bogiem. (KKK, 2725).
Nie dziwmy się więc, że modlitwa bywa trudna. Szczególnie zastanawiające w tym
trafnym spostrzeżeniu są przedziwne słowa, że diabeł „robi wszystko” aby nas
odciągnąć od modlitwy. Ma on pojemny worek przeróżnych możliwo ci. Liczba
zakusów, pozorów i wymówek jest niemal nieograniczona. Swoją drogą, szatan też
ciężko pracuje, z pietyzmem i żelazną konsekwencją, by odnie ć sukces. Bo porażka
człowieka daje mu demoniczną rado ć. Ten spryciarz dobrze się orientuje, że
prawdziwa modlitwa daje dostęp do bijącego, czystego ródła. Gdy człowiek

Z wiarą szukam. Czy
poznajecie ?!
Nowy Rok, nowe rocznice...
W nowym 2017 r. sięgnijmy do nowych wspomnień i rocznic
Sakramentu Małżeństwa w naszej parafii Wietrzno.
20 lat temu - w 1997 r. - Sakrament Małżeństwa zawarli;
1. Bogusław Łajdanowicz i Katarzyna Drobek - 4 stycznia
2. Marek Soliński i Irena Szmyd - 12 kwietnia
15 lat temu - w 2002 r. - ślubowali sobie przez Bogiem;
1. Dębiec Sławomir i Bernadeta Szwast - 29 czerwca.
2. Pieniążek Jacek i Kozak Agnieszka - 31 sierpnia .
10 lat temu - w 2007 r. - ślubowali sobie w Kościele;
1. Tomasz Kleparski i Magdalena Jaracz - 30 czerwca.
2. Piotr Kołacz i Ilona Kozubal - 25 sierpnia.
3. Piotr Kłap i Malwina Sporniak - 22 wrześni
5 lat temu Sakrament Małżeństwa zawarli w Wietrznie;
1. Dawid Zima i Jolanta Kucharska - 2 lutego.

