Intencje mszalne w tygodniu 18.01 - 24.01. 2016 r.
Dzień

żodzina

Intencja Mszy więtej

Poniedziałek

17.00

zm.+ Władysław Matelowski

Wtorek

17.00

zm. + Władysław Matelowski - intencja od rodziny Dobrzańskich

roda

17.00

zm. + Maria i Tadeusz Guzik

Czwartek

17.00

za małżonków

Piątek

17.00

zm.+ Zbigniew Dembiczak - intencja od syna Jarka z rodziną

Sobota

17.00

zm. + Zbigniew Dembiczak - intencja od syna Tomka z rodziną

Niedziela

8.00

zm. + Józef Le - 8 rocznica mierci

Niedziela

10.30

zm. + Władysław Matelowski - intencja od pielęgniarek z Krosna

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 17.01.2016 r.
1. Dzi druga Niedziela Zwykła i trzecia niedziela miesiąca stycznia. Dziękuję
Parafianom za pamięć o parafii i o ko ciele. Dziękuję za Waszą ofiarno ć. Jak sami
wiecie w tym roku czeka nas dalsza konserwacja ambony - cze ć II, i jak nam Bóg
pozwoli - i będą nam udzielone dotacje - to równie konserwacja wielkiego ołtarza
i obrazu Matki Bo ej Królowej Aniołów. Projekt na te prace opracował konserwator
P. Adam Janczy. Natomiast wnioski o dotacje będą składane przez parafię.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 17.00.
3. W poniedziałek - 18.01 - rozpoczyna się Tydzień modlitw o jedno ć podzielonych
chrze cijan. Niech codzienna modlitwa, obecno ć przy Bogu, i zrozumienie procesu
rodzenia się modlitwy w sercu będzie znakiem wołania o jedno ć dla nas chrze cijan.
4. 21 stycznia - Dzień babci i dziadka. Pamiętajmy o seniorach w parafii w swoich
modlitwach, oraz pamiętajmy o szacunku dla starszego pokolenia wszak w tym
pokoleniu zawarta jest mądro ć upływających i odchodzących od nas dni i lat.
5. We wtorek wspomnienie w. Józefa Sebastiana Pelczara. To dzień modlitw za
Archidiecezję Przemyską. w. Biskup Józef Sebastian Pelczar - jak wiemy - i jak
mo e pamiętamy na nowo erygował parafię Wietrzno w 1905 roku, wyłączając
ją z Bóbrki, do której nale ała przez czas rozbiorów Polski.
6. 24.01 - w niedzielę - na godzinę 15.30 na Msze więtą zapraszam klasę trzecią
na styczniowe spotkanie przed Pierwszą Komunią więtą połączone z wręczeniem
dla nich - przez ich rodziców - pobłogosławionych modlitewników.
7. Podziękowanie za wizytę duszpasterskąś krótkie sprawozdanie i podsumowanie.
Dziękuję za wasze otwarte domy, które mnie yczliwie przyjęły, dziękuję za ofiary
kolędowe składane na tace, dziękuję - Bóg zapłac - za wasze otwarte domy i serca.
Kilka domów było jeszcze w czasie wizyty duszpasterskiej zamkniętych, ale była
to liczba zdecydowanie mniejsza, ni w ubiegłym roku.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 23 .01. - proszę rodziny ze starej jeszcze listy,
żuzik - Kre ałek (80), Szczurek - Strzelczyk (79a) i Swistak (79b)ś bardzo dziękuję

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

O źwangelii z Sercem.
Zrozumieć wiarą Bo e Słowo.
... i była tam Matka Jezusa...
z Ewangelii w. Jana
„Idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów”- takie
słowa mówił do nas - w ubiegłą niedzielę - przez
źwangelię w. Jan Chrzciciel. I dodałś słuchacieś
-„On chrzcić was będzie Duchem więtym i
ogniem”... - Zrozumieć te słowa z źwangelii, to
uwierzyć. Brzmi to - po ludzku - niebezpiecznie.
Ogień mo e przecie przynie ć mierć i często
przynosi !. Moc, której nie da się kontrolować
mo e oznaczać zagro enie. I jest zagro eniem.
U Boga jest jednak trochę inaczej. Ogień Bo y
ma inny smak, inny charakter. I nie jest to wcale
sprzeczno ć! Jezus przyniósł dla nas swój ogień
- Nowe Prawo. Tak, najwa niejsze i podstawowe
przykazanie to słowaś Słuchaj IzraeluŚ Będziesz
miłowałś Boga i bli niego… Słuchaj… Miło ć
objawiła nam swoje ywe oblicze. Miło ć z nami
na zawsze pozostała. Jezusowe prawo miło ci
mo na utrwalić tylko przez miło ć, a ta miło ć
daje wolno ć. Miło ć Jezusowa to dar i dla nas.
Dzięki niej i my mamy odwagę czynić dobro i
mamy odwagę przebaczać. I potrzeba się nam
z Nowym Prawem zaprzyja nić. Ukazała nam to
w pełni Maryja. To Ją nale y wsią ć do siebie ka dego dnia, wcią na nowo, tak jak
na weselu w Kanie żalilejskiej uczynili to weselnicy. A Ona Matka wyprosi nam u
Syna Swego dar na nasze pragnienia - Bo y Ogień - jak e inny ni nasz - ten ludzki -

Na drogach modlitwy.

Medytować Słowo. ycie najcudowniejszym
darem. Cze ć II.
Dlaczego lękamy się ycia ?.
Prawdziwa miło ć zrodzona z modlitwy czyni bezbronnym.
Relacja, wie , związek jest jak niezbadane terytorium, jak
pustynia, jak nieznana przestrzeń. Większo ć z nas odczuwa
zrozumiały strach przed nieznanym, przed taką czy mo e inną te decyzją. Natomiast
pozwolić sobie na Miło ć, oznacza podjęć prawdziwe ryzyko oswajania drugiego
człowieka (!). Pokładamy ogromną ilo ć zaufania w drugiej osobie, pozwalając jej
oddziaływać na nas, ale odsłania to równocze nie nasze wra liwe miejsca i czyni nas
bezbronnymi. Nasz „ wiat emocjonalny”, rany, system obronny, zostaje wówczas
wystawiony na próbę. Wszystkie zachowania, które do tej pory pozwalały nam być
samowystarczalnymi, zaczynają upadać jedno po drugim. I wówczas trzeba sięgnąć
do Bo ego Słowa. W tym słowie jest ycie, jest wiatło, jest cudowna Miło ć i jest
równocze nie nadzieja. Kto pokocha wiat i ludzi z Bogiem, ten jest wolny.

ycie Duchowe.

Dary Ducha więtego. Dar Męstwa.
Człowiek mę ny to kto prosty, a zarazem uduchowiony i odwa ny. Taki człowiek
dą y zawsze w yciu, do tego co szlachetne i niezmienne, co prawdziwe i Bo e. Dar
męstwa stanowi pomost między rozumem a sercem. Męstwo zawsze rodzi czyny
godne pochwały, wyklucza natomiast czyny zasługujące na pogardę. Chwalimy
w danym człowieku to, dzięki czemu spełnia on swoje mo liwo ci, czy te realizuje
dą enie do doskonało ci. Tam, gdzie ma miejsce dą enie do przyjęcia daru męstwa,
istnieje równie konieczno ć ofiary, jaką nale y ponie ć. Ofiara ta mo e dotyczyć
przyjemno ci, szczę cia, a nawet i niekiedy własnego ycia. W męstwie najbardziej
istotna czę ć natury ludzkiej bierze górę nad mniej istotną - np. szlachetno ć
zwycię a ocię ało ćś pracowito ć pokonuje lenistwoś Bo a łaska nadaje sens yciu.
Piękno i dobro męstwa polega na tym, e potrafimy zło pokonywać dobrem. Męstwo
jest zawsze szlachetne. Najlepszym dowodem męstwa jest gotowo ć do największej
ofiary, nawet ofiary i z własnego ycia. Męstwo jest siłą duchową, siłą zdolną do
przezwycię ania wszystkiego, co stanowi przeszkodę w osiąganiu najwy szego
dobra, jakim jest Bóg. Męstwo zawsze łączy się z mądro cią. To połączenie ukazuje
wzór ycia i ukazuje dar człowieka umiarkowanego w relacji do siebie, oraz te
sprawiedliwego w relacji do innych osób. Doskonałe męstwo jest darem Ducha
więtego. Za Jego sprawą naturalna siła umysłu podniesiona zostaje do doskonało ci
nadprzyrodzonej. Człowiek mę ny, słucha rozumu i serca, wykonuje pragnienia
duszy, i zarazem jest równocze nie przyjacielem Jezusa. Męstwo daje pocieszenie,
cierpliwo ć i jak e bezcenne dzi do wiadczenie. Męstwo pomaga osiągnąć dobro.
adne dobro nie jest „łatwe”, i wymaga wysiłku, ale bywają sytuacje, gdy „zwykły”
wysiłek nie wystarcza. I wówczas potrzebna jest łaska. To z łaski rodzi się odwaga,
ofiara, cierpliwo ć (itd.), są to podstawowe postacie cnoty męstwa. Aby ludzie mogli
zrozumieć, e są silni jedynie przez Boga i w Nim, Bóg wybiera sobie ludzi na

Sprawozdanie ekonomiczno - gospodarcze
z działalno ci Parafii Wietrzno w 2015 r.
Cz. 2.
Rozchody parafii w minionym rokuś 63.047.06 złp.
Wpływyś
- Z ofiar zebranych w III niedzielę miesiąca zebranoś 24.060.00 złp.
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z Rzeszowa i od Pani
Konserwator z Przemy la - razemś 18.927.92 złp.
Po podsumowaniu - razemś 42.987.92 złp.
Tace mszalne, składki, kwesty i fundusz cmentarnyś 14.918.83 złp.
Od ks. Proboszczaś 5.140.31 złp.
Tace odesłane z parafii w 2015 roku na Wy sze Seminarium Duchowne,
na Kurię Archidiecezjalną w Przemy lu, wiatowe Dni Młodzie y, Caritas, Dzień
Papieski, misje, fundusz ochrony ycia, źmaus, diecezjalne radio Żara,
ko cioły na wschodzie, zakony klauzurowe, ziemia więta, inne dziełaś
(itp.) 14.121.92 złp.
{ofiary Parafian z 3 niedzieli, ofiary za wiece Caritas, ofiary za tygodnik „Niedziela”
zostały niestety skradzione w dniu 23 grudnia 2015 r.}.
Oto najwa niejsze parafialne rozchody - małe wyszczególnienieś
Prąd elektryczny i ogrzewanie ko ciołaś 3.178.69 złp.
Drukarka, tuner na gazetkę parafialnąś 1979.25 złp.
Nowe figurki do szopki, nowa szafa, internetowa strona parafiiś 2.000.00 złp.
Nowe drzwi do ko cioła wraz z zakupem drzewaś 4.600.00 złp.
Konserwacja pierwszej czę ci ambony i przedsionka bocznegoś 24.827.71 złp.
Droga procesyjna wokół ko cioła, prace koparkowe, krawę niki, biały wir
wokół ko cioła i plebani, jumba, kosztorysy i projekty, przeno ny konfesjonał,
prace sezonowe przy parafiiś 8.000.00 złp.
Telewizorś 1.795.00 złp.
Żarby i rodki konserwujące na główne drzwi ko cioła i na dach budynku
gospodarczegoś 2.278.21 złp.
Przeło enie o wietlenia i polepszenie jako ci o wietlenia w ko cieleś 6.000.00 złp.
Tuje do posadzenia i drzewa wokół placu ko cielnego, oraz iglaki przy placu
ko cielnym i przy plebaniś 1.828.00 złp.
Prace pielęgnacyjne i gospodarcze - sezonowe, podatek, ubezpieczenieś 1.830.00 złp.
Sprawy duszpasterskieś mszał, lekcjonarze, kołnierzyki, komunikanty, olej, hostie,
wino mszalne, materiały od Ks. dziekana, pielgrzymki ministranckie i młodzie y,
lampy do dekoracji, paschał, polepszenie jako ci o wietlenia itp.ś 4730. 20 złp.
Nagrody za konkursy i inne jeszcze inicjatywy, te które Bóg tylko zna - cena tych
wydatków ofiarowana przez mnie - pozostaje tajemnicą, tajemnicą wpisaną do
Kroniki parafii Wietrzno dla następnych pokoleń.
Takim oto sposobem wkraczamy równocze nie w nowy rok 2016 bez długu i z nową
nadzieją na dary Bo e i na łaskę, która Bóg udziela we wspólnocie Ko cioła.
A czekają nas wa ne wydarzenia - 1050 rocznica chrztu Polski - naszej Ojczyzny,
wizytacja ks. Biskupa, wiatowe Dni Młodzie y i pielgrzymka Papie a Żranciszka.

