Intencje mszalne w tygodniu 16.11 - 22.11. 2015
Dzień

Godzina

Poniedziałek

7.30

za dusze w czyśćcu

Wtorek

17.00

zm. + Józefa i Jan Piróg

roda

17.00

za zmarłych z rodziny Pelczarskich

Czwartek

17.00

zm. + Stanisław Szopa

Piątek

17.00

za zmarłych z rodziny Bek

Sobota

15.00

zm. + Helena Bronisław Jan Czelny

Niedziela

8.00

zm. + Zbigniew Cichy, Emilia i Jan Malinowscy

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Lucjan Marosz

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy więtej

Ogłoszenia duszpasterskie - 15.11.2015 r.

1. Trzecia niedziela listopada - 33 niedziela zwykła. Dziękuję wszystkim Parafianom
którzy pamiętali o naszym ko ciele. Dziękuję tym, którzy wspierają troskę o estetykę
naszego ko cioła i jego otoczenia. Ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar. Bóg
zapłać za Wasze ofiary na rzecz parafii i Ko cioła. Za tydzień Niedziela Chrystusa
Króla - jest to ostania niedziela Roku Liturgicznego przed Adwentem.
2. W tygodniu - w poniedziałek Msza więta o 7.30 rano - ze względu na spotkanie
z Ks. Arcybiskupem Józefem Michalikiem na kongregacji w Sanoku. W pozostałe
dni Msze więte o godzinie 17.00 połączone z modlitwą za zmarłych polecanych
w listopadowych wypominkach. W sobotę - 21 listopada Msza więta o godzinie
15.00 ze względu na pro bę Koła żospodyń Wiejskich - w tym dniu bowiem Koło
żospodyń Wiejskich urządza biesiadę w Wietrznie - początek biesiady - godz.17.00.
3. Przypomnienie dla wszystkich Parafian - w czwartek, piątek i sobotę są zawsze
w naszej parafii nabo eństwa, które przybli ają nam dar obecno ci Maryi w yciu
chrze cijańskim, Bo e Miłosierdzie w Jezusowym Sercu i cud źucharystii.
4. Sw. Mikołaj przyjdzie w tym roku do naszej parafii - do grzecznych dzieci
i młodzie y - 6 grudnia - w niedzielę - po Mszy 15.30. Zapraszam te Rodziców do
troski o ten znak przyjaznej i wychowawczej tradycji chrze cijańskiej.
5. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 21.10. - ze proszę rodziny ze starej jeszcze listy
sprzątającychś Zajdel (196), i Zborowski (95 a)ś a dziękuję rodzinomś Longawa,
Urbanik, Wierdak, Szuba.
6. Tygodnik „Niedziela” do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii, a na ko ciele
wyło ony jest kolejny numer (41) żazetki Parafialnej.
7. Dziękuję za ofiary z Żunduszu Cmentarnego. Zostaną one przeznaczone na opłatę
wywozu cmentarnych mieci, które są składane w pojemnikach na cmentarzu.
Przypominam jeszcze wszystkim Parafianom o segregowaniu mieci cmentarnych.
8. Z dotacji Ochrony Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło na rzecz
naszej parafii 15.000,00 złp. Pieniądze te zostały - jak wiecie - przeznaczone na
konserwacje pierwszej czę ci ambony i przedsionka bocznego naszego ko cioła.

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

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć Słowo.
„A od drzewa figowego uczcie się
przez podobieństwo. Kiedy już jego
gałąź nabiera soków i wypuszcza liście,
poznajecie, że blisko jest lato”...
Jezus
Rodzina, Dom, praca, Ko ciół. Często
w ró nej kolejno ci. To wokół tych
wła nie rzeczywisto ci kręci się nasze
codzienne ycie i codzienne zmaganie o
yczliwo ć. Reszta jest niekiedy
dodatkami, nawet mo e i luksusem.
Czasem dochodzi do tego zmagania
jeszcze nasze hobby, lub ewentualnie
pasja. Tak, i potrzeba nam pasji aby
naszemu yciu nadać wielki sens,
potrzeba wielkiej pasji - zamiłowania
aby z odwagą serca z tego co cenne nie
zrezygnować, aby wcią powracać do tego, co jest dla nas najwa niejsześ jak w starej
religijnej piosenceś „ Jak w uczniowskim zeszycie jakieś trudne zadanie, takie trudne
jest życie, wielki znak zapytania. Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze, (itd.) za
co warto życie dać”.
I w te nasze zmaganie wkracza Pan Bóg. Wysyła nam zaproszenie do czego więcej.
To zaproszenie przychodzi od Kogo większego ni nasze plany, marzenia, czy nawet
pragnienia. Potrafimy dostrzec to Bo e zaproszenie przez głos sumienia i przez znaki
czasu, przez pokorę. Ale potrzeba jeszcze zrozumienia. Potrzeba do tego zrozumienia
wiary, wewnętrznej wolno ci z niej zrodzonej, ufno ci, prostoty i opieki Ko cioła. To
Bo e zaproszenie nas duchowo wzbogaci, uczyni pełniejszym nasze ycie. Trzeba

Na drogach modlitwy.
Modlitwa za zmarłych.

Modlitwa za „ ywych i zmarłych” jest
jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia
co do duszy. U Boga czas nie istnieje.
Ale my ludzie, istniejący w czasie, mamy
zadanie wstawiać się u Boga czyli modlić się za innymi. To, co kto w swym yciu
czyni dla innych, jest znakiem naszego rozwoju i dojrzewania w miło ci.
Dojrzewanie w miło ci to równie odkrywanie drogi wiary w ycie wieczne. Dlatego
jak e słuszna jest równie modlitwa za zmarłych. Człowiek ka dy w czasie swojego
ycia stoi zawsze na ka dym kroku wobec konieczno ci wyboru dobra i zła, wiary
lub
niewiary, miło ci bli niego lub egoizmu. W ostateczno ci doj ć
mo e do pełni dobra, wiary, miło ci tak, e mierć stanie się dla niego chwilą
zjednoczenia z Bogiem, mierć stanie się wówczas spotkaniem. Mo e te doj ć do
ostatecznego sprzeciwu wobec Boga i w konsekwencji do potępienia. Lecz dusza
człowieka mo e doj ć do jeszcze jednego stanu, którym jest czy ciec. Jest to miejsce
w którym człowiek ma mo liwo ć odpokutowania za grzechy ju odpuszczone i
oczyszczenie się z wad,
i win. I jedynie wiara w mo liwo ć tego
po miertnego oczyszczenia uzasadnia tak e praktykę modlitwy za zmarłych. Nasze
modlitwy mogą pomóc zmarłym w tym oczyszczeniu i przy pieszyć chwilę ich
ostatecznego zbawienia. Przykładem tej praktyki i jej zrozumienie - pochwałę daje
nam Księga Machabejska, która to wyra a akceptacje
poczynań Judy, wodza izraelitów, który zadbał o
modlitwę i zło enie ofiary przebłagalnej za zabitych
„Aby zostali uwolnieni od grzechu” (2 Mch 12,45).

Współczesne zagrożenia duchowe.
Dzieci celebryci.

Historia prawdziwa, autobiograficzna, nawet
trochę jakby szokująca. To opowie ć o niezwykłej,
chwilami bardzo trudnej drodze odkrywania swojego
miejsca na ziemi. Ania żolędzinowska przeszła w
swoim młodym yciu prawdziwe piekło. Po mierci
swego ojca wychowywała się praktycznie sama.
ycie na ulicach Warszawy, kradzie e, narkotyki…
Ucieczką do nowego raju miał być wyjazd do raju do Włoch. Obiecywano jej, e będzie wielką gwiazdą
mediolańskich agencji mody, a stała się tam niestety
niewolnicą organizacji handlującej kobietami. Po
ucieczce udało jej się w końcu zrealizować swoje
marzenia. Zrobiła wielką karierę jako modelka
i gwiazda włoskiej telewizji. Trafiła do … raju, ale nie było to niebo. Alkohol,
narkotyki, przypadkowy seks… Miała sławę, pieniądze, dosłownie wszystko.
Wszystko, oprócz … szczę cia. Dzi po swoim
nawróceniu mieszka w
Medjugorie, i we Włoszech, spotyka się z lud mi na całym wiecie i opowiada im

Z dziejów historii parafii i miejscowo ci Wietrzno.
Cześć.17.

„Umiłowani bracia i siostry! Ziemia, na której stoimy, jest przesiąknięta i nabrzmiała
świętością Jana z Dukli. Ten święty zakonnik piękną bieszczadzką ziemię nie tylko
rozsławił, ale przede wszystkim uświęcił. Jesteście spadkobiercami tego uświęcenia.
Krocząc po tej ziemi, nakładajcie na jego drogi wasze drogi życiowe. Tutaj
odczuwamy wszyscy w tajemniczy sposób owo bogactwo chwały Jezusa Chrystusa
objawiającej się w Jego świętych (por. Ef 1,18), o których pisał Apostoł Paweł.
Wydała bowiem ta ziemia wielu autentycznych świadków Chrystusa, ludzi, którzy w
pełni zawierzyli Panu Bogu i poświęcili swoje życie dla głoszenia Ewangelii. Idźcie
ich śladami! Wpatrujcie się w ich życie! Naśladujcie ich czyny, aby świat widział
wasze dobre uczynki i chwalił Boga, który jest w niebie (por. Mt 5, 16). Niech trwa ta
wiara, jaką św. Jan zasiał w sercach waszych praojców, rozrośnie się w drzewo
świętości i niech «przynosi owoc obfity, i niech owoc ten trwa» (por. J 15,5). Na tej
drodze niech wam towarzyszy Matka Chrystusa, czczona w licznych sanktuariach tej
ziemi...”.
Te słowa wielkiego niekwestionowanego autorytetu
Papie a Polaka przypominam jako testament dla ukazania historii Obrazu Matki Bo ej
z Wietrzna. „Perełkę
Wietrzańską” Matkę Bo ą z Dzieciątkiem, Królową
Aniołów warto zobaczyć i przed Jej obrazem warto równocze nie rozmodlić swoje
serce - sumienie i wypraszać u Niej potrzebne łaski. Maryja Królowa Aniołów z
Wietrzna umieszczona jest w katalogu słynących łaskami, ale nie koronowanych
obrazów. Warto odkryć zatem piękno Jej wizerunku, oraz równie Jego warto ć
artystyczną i religijną. Autor obrazu - ze szkoły krakowskiej - nieznany człowiek malarz pochodzący z Polski lub ewentualnie
z terenu Czech i Słowacji jest dla nas nieznany. Czas powstania obrazu Matki Bo ej z Wietrzna według
historyków i konserwatorów datuje się na XV wiek - rok około 1480. Obraz
wykonany jest techniką tempery na desce lipowej. Wymiary tego obrazu - lekko

