Intencje mszalne w tygodniu 17.08. - 23.08.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz (15)

Wtorek

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz (16)

Środa

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz (17)

Czwartek

18.00

zm.+ Henryka i Eugeniusz (18)

Piątek

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz (19)

Sobota

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz (20)

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. Anna Gruszczyńska , Zygmunt Zbigniew, Ferdynand

Niedziela

15.30

zm + Henryka i Eugeniusz

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Ogłoszenia duszpasterskie - 16.08.2015 r.
1. Dziś 20 Niedziela zwykła. Trwa czas wakacji i urlopów. Nie zapomnijmy o Mszy
Świętej niedzielnej, o codziennej o modlitwie i dobrych uczynkach.
2. Dziś trzecia niedziela miesiąca. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy
pamiętają o naszych pracach w parafii i w kościele i wspierają je swoimi ofiarami.
3. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
4. Miesiąc sierpień to czas zmagań o trzeźwość. Pamiętajmy o abstynencji. Na
ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa jest wyłożona Księga Abstynencji, zachęcam
do wpisywania się w niej, zachęcam do troski o trzeźwość i abstynencję.
5. Do sprzątania kościoła - na sobotę 22.08. - proszę rodziny ze starej jeszcze listy;
Antoniewicz /149/ i Szopa /153/ a dziękuję za sprzątanie w tym tygodniu rodzinom;
Malinowski - Porcek, Uliasz.
6. Tygodnik „Niedziela” i w zakrystii, a na kościele wyłożony jest kolejny numer
naszej Gazetki Parafialnej.
7. Dokupiłem środek konserwujący na dach kościoła -1264,14 złp. gdyż trafiliśmy
na dobrą pogodę, a gont potrzebował większej ilości środka konserwującego dla
lepszego zabezpieczenia dachu kościoła na kolejne lata.

Podziękowanie za prace przy parafii.

Parafia składa podziękowanie za prace wykonane w tym tygodniu ekipie P. Józefa
Szczurka z Gminy Dukla i Gminie Dukla - w osobie P. Burmistrza A. Bytnara, oraz
również samym parafianom za wyczyszczenie schodów, gontu okapowego, oraz
dzwonnicy i krzyża. A parafianami tymi, którzy pracowali w minionym tygodniu
byli; Godek Bogdan, Szopa Tadeusz, Jastrzębski Stefan, Czaja Tadeusz, Marosz
Andrzej, Marosz Piotr, Longawa Maciej, Hubert Klaczak, Rymek Stanisław,
Przystasz Dominik, Szymon Zborowski, Jan Soliński, Marek Ukleja, Biały Artur,
Piotrowski Robert, Matelowski Józef, Wójtowicz Grzegorz.
Dziękuje P. Sołtys Agnieszce Dembiczak za zaangażowanie w poszukiwanie zwyżki
do pracy przy naszym kościele. Bóg zapłać za każde dobro.

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

Zrozumieć Słowo
- o Ewangelii z Sercem.
„Kto spożywa ten Chleb,
będzie żył na wieki”...
Z Ewangelii sw. Jana.
Wciąż dokonują się małe cuda Bożej
Miłości, Bożej Opatrzności, i nie tylko
że się dokonują, ale w naszych czasach
mówią nam one, że Bóg jest Miłością.
Gdy mamy otwarte oczy, serce, dłonie
to wówczas jesteśmy ich naocznymi świadkami; przypomnę tylko te niektóre;
uzdrowienia na Stadionie Narodowym
w Warszawie w czasie rekolekcji,
cuda przemiany serc w konfesjonale, współcześni męczennicy za wiarę ofiarujący
swoje życie, żyjący miłością i wiarą wolontariusze, wybierająca zakon dziewczyna,
chłopak idący do seminarium, małżonkowie jadący razem na rekolekcje, grzeczne i
zasłuchane w rodziców dzieci … (itd.)
Oto litania Bożych cudów, wspaniałych wydarzeń, ofiarowanych darów, i trzeba ze
zdziwieniem i wiarą zapytać - „skąd Oni to mają” ?. Skąd takie dary w nich?.
I można odszukać wiele odpowiedzi na te pytania, odpowiedzi różnych. Oto niektóre;
Zdumienie ofiarowaną łaską - jak u grzecznego dziecka; Powątpiewanie i złość na
łaskę, udające, że się nic nie rozumie, a potem następuje próba odszukania
odpowiedzi na te dręczące pytania, lub wyrzuty sumienia; Doświadczenie nudy
i braku chęci do aktywnego działania; Radość czynienia czynów miłości, radość
zasiewania bezinteresownego dobra z życzliwością - taką codzienną z miłością i dla
Miłości. Strzec się należy jednak zawsze w tych odpowiedziach wykalkulowanej
zimnej obojętności, gdyż to z niej rodzi się zanik wszystkiego tego, co bezcenne.
Bóg jest jednak Inny. Nie stawia nas ludzi pod ścianą. Bóg zawsze daje wybór.
Bóg nie zmusza do Miłości. Gdy się otwieramy na Boże Słowo, Boża łaskę,

O modlitwie słów parę.
Wyciszenie darem Ducha Świętego.
Święty Paweł Apostoł napisał w liście do Rzymian, że gdy
nie wiemy, jak się modlić, nie potrafimy; modli się
w nas Duch Święty (por. Rz 8, 26). Te Jego słowa to klucz
do zrozumienia modlitwy. Chrześcijanin to człowiek miłości i modlitwy. Przez
Ducha Świętego otwiera się nowa brama do głębszej i odważnej modlitwy.
Przyjrzyjmy się trzem elementom głębszej modlitwy. A są nimi; wyciszenie i cisza,
bezruch i łagodność, prostota i wierność.
Wszyscy potrzebujemy ciszy dla zdrowia psychicznego, dla wzrostu duchowego.
Z telewizją, sprzętem stereo, komórką, ulicznym hałasem /itd./ coraz trudniej jest
doświadczyć Bożej ciszy. Prawdziwa Boża Cisza istnieje zawsze wewnątrz nas - w
naszym centrum - w tożsamości. I tam jej trzeba poszukiwać.
1. Wyciszenie i cisza. Będąc nawet w hałaśliwym miejscu, możemy trwać w ciszy
jeżeli jesteśmy skupieni, skoncentrowani, zasłuchani. Wyciszenia uczymy się
nieustannie poprzez zrozumienie potrzeby tej formy życia. Nauka wyciszenia uczy
pokory, pozwala umiejętnie ustawić pokrzyżowanie plany w codziennym życiu jako
sposobność aby podążać w głąb życia i wiary, i po to aby uczyć się życzliwej miłości
w odkrywanym Misterium Boga i Kościoła. Ciszą Boża jest uzdrawiająca. Cisza
napełnia pokojem. Cisza Jest lekarstwem na gniew, smutek, rozgoryczenie. W ciszy
uczymy się jakże innego słowa i języka Ducha Świętego. Milczenie na modlitwie,
tak jak milczenie między dwoma kochającymi się
osobami, jest znakiem wzajemnej akceptacji. Bez
wyciszenia się nie potrafimy słuchać drugiej osoby. (cdn.)

Współczesne zagrożenia duchowe.
Świat komputerowych gier. Cz. 1.
Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK) 2116 uczy:
Należy odrzucić
wszystkie formy wróżbiarstwa: odwoływanie się do Szatana lub
demonów,
przywoływanie zmarłych lub inne praktyki mające rzekomo odsłaniać przyszłość.
Praktyki te są sprzeczne ze czcią i szacunkiem - połączonym z miłującą bojaźnią które należą się jedynie Bogu.
Świat współczesnych gier komputerowych niesie bardzo wiele zagrożeń duchowych.
Już pierwsze popularne gry, powstające w latach 90 - tych XX wieku, zawierały
znaki zła, agresji, przemocy, a nawet i satanizmu. Wraz z rozwojem technologii, gdy
grafika komputerowa stawała się coraz dokładniejsza i bardziej precyzyjna, w gry
wpleciono również symbole i elementy szatańskie, nawet i niewidocznie. Tak
dokonuje się w naszym świecie propagowanie zła i kult zła, kult przemocy, śmierci,
szatana, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Badania poświęcone osobom nadmiernie
grającym w gry komputerowe z bardzo dużą ilością przemocy wykazały, że gracze
wypełniają się nasiloną agresją, unikaniem odpowiedzialności, i przekonaniem o
własnej cudownej doskonałości. Stwierdzono u nich wielkie problemy w budowaniu
właściwych kontaktów społecznych i relacji rodzinnych i małżeńskich. Gracze
komputerowi traktują innych ludzi jak przedmioty, które można zniszczyć, odrzucić,

Z historii parafii i miejscowości Wietrzno. Cześć. 4.
Następne wzmianki pisemne, zachowane do naszych czasów pochodzą już z XIV
wieku. W 1345 Konrad opat Koprzywnicki nadał sołectwo klasztornej miejscowości
Wietrzno Oberwinowi (sołectwo to nazwane zostało Oberwinowa lub Albinowa Wola
- dziś jest to przysiółek Wietrzna). Było ono położone nad rzeką Jasiel koło Krosna.
Tak zatem można dziś z odwagą powiedzieć że historia wioski i parafii Wietrzno
jest nierozerwalnie związana z diecezją krakowską, z wpływami diecezji przemyskiej
i z Zakonem Cystersów. Jest to bardzo ważny znak - swoisty symbol dla samego
Wietrzna, gdyż Zakon Cystersów i opieka Kościoła gwarantowała miejscowości
i osadzie Wietrzno bezpieczną ciągłość kultury i cywilizacji, łaskę wierności i odwagę
świadectwa dla tożsamości chrześcijańskiej, czy równocześnie potrzebne wsparcie
duchowe w rozwoju kulturalnym i cywilizacyjnym tego terenu.
Z inicjatywy Zakonu Cystersów, oraz równocześnie z pomocą diecezji krakowskiej
utworzono w Wietrznie parafię rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Michała
Archanioła. Nową parafię uposażyli Ojcowie Cystersi, a erygowali w 2 połowie
wieku XIV – i to jeszcze przed 1378 - biskupi krakowscy. Należałoby jeszcze dziś
odszukać w Archiwum Diecezji Krakowskiej więcej informacji o Wietrznie i o samej
parafii, ewentualnie też o proboszczach z tych właśnie lat. Warto również odnotować
wzmiankę, że za czasów kardynała Jerzego Radziwiłła (1556- 1600) proboszczem
w Wietrznie był ks. Kazimirski. Parafia Wietrzno przez 293 lata należała do
diecezji krakowskiej, i ten stan trwał aż do 1805. Wówczas to Wietrzno - wraz z
parafią Bóbrka - przeszło do nowo powstałej diecezji tarnowskiej. Diecezja tarnowska
została utworzona samowolnie - bez zgody Stolicy Apostolskiej - przez cesarza Józefa
II
w czasach tzw. reform józefińskich (Józefinizm) - dnia 20 września 1783
roku. Było to związane również z rozbiorami Polski. Tereny te - tereny
Rzeczpospolitej Polskiej - weszły pod kuratelę zaboru Austrio - Węgier (5 sierpnia
1772). I dlatego cesarz Józef II rozpoczął także swoje nowe reformy dotyczące
Rzymskokatolickiego Kościoła całkowicie niezgodne z duchem nauki i tradycji
Stolicy Apostolskiej. Według
wybitnego polskiego historyka ks. profesora
Bolesława Kumora ( Roczniki Teologiczno - kanoniczne 9/1962 i w oparciu o
dokumenty Archiwum Kurii Metropolitarnej
w Krakowie) Wietrzno i Bóbrka
jako dwie samodzielne parafie diecezji krakowskiej należały do dekanatu
jasielskiego. Przynależność tych ziem i terenów, oraz również samej parafii Wietrzno
do diecezji krakowskiej potwierdza historyk dziejów Polski ks. Jan Długosz w
„Liber Beneficiorum dioecesis cracoviensis ( 1470- 1480)”. (cdn.)

Zapowiedzi przedślubne;

Maciej Gryczka s. Sławomira i Renaty Wiśniewskiej z
Magdaleną Anną Czaja
c. Edwarda i Joanny
Uliasz . Zapowiedz. I

Nowy sakrament małżeństwa.
W parafii naszej cieszymy się z nowego małżeństwa,
które zostało zawarte 15 sierpnia 2015r.
Miłość, wierność i uczciwość małżeńską

