Intencje mszalne w tygodniu
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Dzień

Godzina

Poniedziałek

.

zm.+ Tadeusz Białogłowicz -

Wtorek

.

zm. + Zofia Kucharska - intencja od uczestników pogrzebu

.

zm. + Edward Sęp - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

.

zm. + Jan Longawa - intencja od syna Adama z żona

.

zm. + Edward Sęp - intencja od uczestników pogrzebu

.

zm. + Wanda Jasik - rocznica śmierci

Sroda

Piątek

Sobota

Niedziela

Niedziela

Niedziela

Intencja Mszy Świętej
rocznica śmierci

.

zm. + Edward Sęp - intencja od syna

.

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr /

.

.

r. Rok III .

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon;
8

Dziękczynna za 8 lat życia Tadeusza z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Z darem
Ewangelicznego słowa.
niedziela zwykła.
r.

1. niedziela zwykła; pamiętajmy w swojej wiernej i codziennej modlitwie
o powszechnym Kosciele, wszak Koscioł to nasz Dom.
. Dzis trzecia niedziela miesiąca lutego - dziękuje za wszystkie składane ofiary
na prace przy kosciele i na rozwoj parafii. Wszystkich ofiarodawcow zapisuje
w Księdze Ofiar Parafii Wietrzno.
. Przedstawiam dzis rowniez wszystkim parafianom podziękowanie od Siostr
Karmelitanek z Przemysla za ofiary z dnia - . - Swięta Ofiarowania Panskiego
- ofiary te były przeznaczone na klasztory klauzurowe.
. W parafii Dukla - Fara - od Wielkiego Postu - od soboty marca - rozpocznie
się kurs dla narzeczonych i przygotowujących się do sakramentu małzenstwa.
Kurs poprowadzi ks. Zdzisław Babiarz proboszcz parafii Łęki Dukielskie.
Zachęcam młodych ludzi z naszej parafii z Wietrzna do udziału w tym kursie.
Rozpoczęcie kursu - o godzinie . - Mszą Swiętą. Przypominam rowniez,
ze w Dukli przy parafii Farnej funkcjonuje Poradnia Rodzinna.
. Pamiętajmy, ze w tym roku - w naszej parafii są organizowane Misje
Swięte. Omadlajmy to dzieło Boze w swoich modlitwach. Pamiętajmy otwartym
sercem o nabozenstwach organizowanych w intencji Misji Swiętych.
. We srodę Swięto Katedry swiętego Piotra. W modlitwie pamiętajmy o Papiezu
Franciszku, polecajmy Jego osobę Panu Bogu.
. Do sprzątania koscioła -na sobotę - . .- proszę rodziny; Korab, Korab,
Korab; bardzo dziękuję rodzinom; Uliasz, Czaja - Gryczka za ostatnie sobotnie
sprzątnie i za kwiaty do koscioła.
. Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorow
w zakrystii. Wyłozony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Krolowa Aniołow”.

„Słyszeliście, że powiedzia o:
„Będziesz iłował swego liź iego”,
a ieprzyja iela swego ędziesz ie awidził”.
A Ja wa powiada : „Miłuj ie waszy h
ieprzyja iół i ódl ie się za ty h, którzy was
prześladują; tak ędzie ie sy a i Oj a
waszego, który jest w ie ie;
po ieważ O sprawia, że słoń e Jego ws hodzi
ad zły i ad do ry i, i O zsyła desz z
a sprawiedliwy h i iesprawiedliwy h”.
z Ewa gelii św. Mateusza Mt , 8 - 8
Niezwykle trudne ewangeliczne słowa; gdy
ktos je usłyszy moze powiedziec, ze słowa te są niemozliwe do realizacji.
A przeciez te wszystkie słowa, prawa, przykazania, zasady nie wzięły się znikąd.
W załozeniu swoim mają one chronic wielkie dobro. I tak było, jest i będzie.
Te słowa są rownoczesnie i dla nas odczytaniem Woli Bozej wobec konkretnego
człowieka, ludow, narodow, społecznosci, parafii, wspolnoty.
Dlaczego zatem Jezus je przemienia - A ja wam powiadam?! Tak, Jezus nie tylko
przemienia, ale czyni doskonalszymi i potwierdza ten znak swoim zyciem.
W Judaizmie - w srodowisku zydowskim - pilnowano przestrzegania Prawa.
Interpretowano Prawo. Jednak w historii Izraela zaginął jego własciwy sens.
Pozostała litera. Nie zastanawiano się nad dobrem ani nad tym, czego oczekuje
Bog, przeciez było uswięcone Prawo. Jezus to wszystko przetworzył Nowym
Prawem - Prawem Miłosci. Szema Izrael - Będziesz słuchał i będziesz miłował ...
i to nie tylko dobrych, ale i nieprzyjacioł. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Zaprzyjaźnieni
z modlitwą.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Dlaczego Szatan boi się
Różańca.
Siła modlitwy jest niewyobrażalna.
Czasem jeden człowiek potrafi
uruchomic łancuch człowieczych
mysli, westchnien, pragnien, tęsknot.
Życie modlitewne, duchowe,
chrześcijańskie jest równocześnie
nieustannym zmaganiem w świecie o cud łaski Bożej i o cud życia.
Sposob, w jaki się modlimy i zmagamy jest zroznicowany. Zalezy od potrzeb,
okolicznosci, naszej dojrzałosci religijnej, duchowej i społecznej oraz rowniez
od odpowiedzialnosci. I często pojawia się w nas przekonanie, ze nie potrafimy
się dobrze modlic. Są i tacy, ktorzy z lenistwa zarzucają praktykę modlitwy.
Ale gdy się dokona zanik modlitwy, to zaniknie w nich potrzeba szukania
nadziei na doskonalsze zycie. Tacy ludzie zagubią wowczas rowniez odniesienie
do swiata Bozego, do swiata łaski, do swiata niematerialnego. Tak spłaszczone
zycie sprowadza się tylko do szukania wygod, formowania własnych roszczen,
szukania niespełnionych marzen. A tymczasem zycie modlitewne jest decyzją,
zmaganiem, a nawet walką, duchową walką, ktora wymaga postawy pokory,
ufnosci , cierpliwosci i wytrwałosci.

Dzięki wiernej modlitwie, rowniez Modlitwie Rozancowej wyrazamy swoją
przynaleznosc do Boga i Koscioła. Tak ubogaceni i ukształtowani przez pokorę
i łagodnosc otwieramy się rownoczesnie na jeszcze bogatszy swiat ale nie w
kategoriach ekonomicznych czy posiadania , otwieramy się na swiat inny, na
relacje z Trojcą Swiętą. Modlitwa słuzy zdobywaniu duchowej strawy. Można
ją porównać do zbieranego nektaru z kwiatów przez pszczoły. Sam pył
kwiatowy nic nie daje, lecz w zaplanowanym ulu przynosi dobro w postaci
miodu. Rowniez wierna modlitwa moze się wydawac nieuzyteczna, dopoki nie
odkryjemy ze ona nam przynosi korzysc duchową. Warto zauwazyc modlitewny
dar, jego znak i korzysc, jest nim wiara w zycie wieczne. Moze się to przejawiac
np. w tęsknocie za szczęsciem, ktore tak niełatwo osiągnąc.

Stajemy się rowniez przez modlitwę ludzmi wiary, o krok od pełni, a jest nią
Jezus Chrystus Zmartwychwstały. On w zyciu doczesnym praktykował modlitwę
w sposob radykalny. Mozna powiedziec, ze zycie swoje przemienił w stan
modlitwy. To, co robił, zawsze jednoczył z Bogiem. Tak, nie w liczbie pacierzy
tkwi nasza siła modlitwy, lecz w przyjazni, w przylgnięciu do Jezusa. Jego osoba
jest najlepszym wyrazeniem naszego rozmodlenia. Gotowosc na oddanie zycia
dla Chrystusa, jest dla nas wzorem na zdobycie doskonałego człowieczenstwa.
Tej postawy lęka się szatan, dlatego zasiewa on w nasze zycie znuzenie, nudę
i zmęczenie aby nas oddalic od Boga i zniechęcic od modlitwy.

Bilans parafii w

roku. Cześć .

Podsumowanie wizyty duszpasterskiej.

Koscioł jest wspolnotą Bozą i ludzką. Wiemy o tym, i myslę, ze rozumiemy ten
znak. W program i plan duszpasterski Koscioła wpisana jest rowniez wizyta
duszpasterska - spotkanie modlitewne - o charakterze zatroskania o ludzkie
niesmiertelne dusze. Odbywa się ona raz w roku po Swiętach Bozego Narodzenia.
Celem wizyty jest odkrywanie zasad zycia łaską we wspolnocie Koscioła. W tym
roku duszpasterskim - odwiedziłem w Wietrznie i zapukałem - do
domow.
domow było zamkniętych. innych domow - to mieszkancy Wietrzna z innym
swiatopoglądem. Pobłogosławiłem nowe domy i zamieszkujące w nich rodziny.
Aktualnie - według tego co podali sami parafianie - w Wietrznie zamieszkuje
osob. Urząd Gminy Dukla podaje
osob zameldowanych. Są w Wietrznie
osoby, ktore przebywają za granica na czas stały lub tymczasowy. Martwi mnie
jednak fakt, ze we Mszy Swiętej - Eucharystii - i w nabozenstwach w parafialnym
kosciele uczestniczy niestety tylko połowa z tej liczby. Za wiernosc tych, ktorzy
są w Kosciele Bogu Panu dziękuję, wierze ze wiernosc zaowocuje w ich zyciu
duchowym i w powołaniach. Martwi duza liczba parafian, ktorzy nie uczestniczą
w nabozenstwach w parafialnym kosciele, z przyczyn zapewnie roznych, ale
przypominam, ze parafia i Koscioł to Dom. Nie uciekajmy od swojego Domu.
Troska o Dom to nasz przywilej. Dom - Koscioł - będzie bowiem taki, jacy my
sami będziemy. Troska o Dom ma wymiar nie tylko doczesny, ale i wieczny. cdn.

