Intencje mszalne w tygodniu 3.02 - 9.02.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Jadwiga Nawrocka - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

zm. +Maria Zborowska - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

zm. +Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm. +Zofia, Jozafat, Stanisław Biały

Sobota

17.00

zm. +Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

Za zmarłych z rodziny Kozubali i Antoniewicz

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. +Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 2.02.2020 r.
1.Dziś Święto Ofiarowania Pańskiego - 4 Niedziela zwykła - poświecenie gromnic
na każdej Mszy Świętej - Eucharystii niech nam przypomina o powierzeniu życia
Maryi w Kościele. Pamiętajmy o tym, że gromnice dajmy do dłoni konającym.
2.Dziś zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii. Pamiętajmy o tej
zmianie, wspierajmy się modlitwą by nasze życie owocowało Bożą łaską.
3.Tacą mszalną wspieramy dziś Siostry Karmelitanki z Przemyśla - to dzień życia
konsekrowanego w Kościele. Pamiętajmy o modlitwie Sióstr za nas.
4. W tym tygodniu również pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca lutego.
Nie zapomnijmy o sakramencie spowiedzi. Adoracja relikwii Papieża Polaka
w czwartek. W piątek - wyjazd do chorych w parafii - od godziny 8.00.
5. Lutowe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w pierwszy czwartek.
Sakrament Bierzmowania będzie im udzielany - w dniu 9 maja o godzinie 11.00 w parafii Dukla - Fara.
6. W poniedziałek - 3 lutego - św. Błażeja. W tym dniu Kościół świeci jabłka i modli
się o zdrowie z chorób gardła.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 8.02. proszę rodziny; Drożdżak, Górecka,
Lampart - Kamiński, Pytlak. Dziękuję rodzinom; Urbanik, Stadnicki, Klecha - Majer,
Stanisz, Nowak, Szczurek, Szydło i wszystkim też zaangażowanym za ostatnie
poświąteczne sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. PKO Bank Polski S.A. - Oddział 1 w Krośnie i równocześnie w Dukli - to nasz
nowy Bank dla parafialnego konta - podaje też Numer konta parafialnego;
89 1020 2964 0000 6702 0174 8771.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 5 / 2 .02. 2020 r. ( Rok VI ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

4 Niedziela Zwykła

Święto Ofiarowania Pańskiego

Zatrzymaj się, proszę...

z Liturgii Słowa

„ A gdy wypełnili wszystko
według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei,
do swego miasta Nazaret. Dziecię zaś rosło
i nabierało mocy, napełniając się mądrością,
a Łaska Boża spoczywała na Nim ”...

z Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 2,22-40)

Bóg nakazuje chrześcijanom, żywym roślinom swego Kościoła, aby przynosili
owoce pobożności odpowiednio do stanu i powołania. Inaczej rozwijać ma
pobożność człowiek wyżej postawiony, inaczej rzemieślnik lub sługa, inaczej
książę, inaczej wdowa, inaczej dziewica lub małżonka. Trzeba aby każdy rozwijał
pobożność odpowiednio do swych sił, zajęć i obowiązków. Pobożność, jeżeli jest
prawdziwa i szczera, niczego nie rujnuje, ale wszystko udoskonala i dopełnia.
Kiedy zaś przeszkadza i sprzeciwia się prawowitemu powołaniu lub stanowi,
z pewnością jest fałszywa. Pszczoła tak zbiera miód z kwiatów, iż nie doznają one
żadnej szkody. Pozostawia je nienaruszone i świeże, tak jak je zastała.
Otóż prawdziwa pobożność czyni więcej: nie tylko nie przeszkadza żadnemu
powołaniu, żadnemu zajęciu, ale przeciwnie, wszystko doskonali i ozdabia.
Błędem jest zatem, nieomal herezją, usuwanie pobożności z wojskowych koszar,
z rzemieślniczych warsztatów, z dworu książąt, z mieszkań małżonków.
To prawda, droga Filoteo, że powołanie czysto kontemplacyjne, monastyczne
i klasztorne nie może być urzeczywistniane przy tego rodzaju obowiązkach
i zajęciach. Jednakże oprócz tych trzech rodzajów pobożności istnieje wiele
innych, które zdolne są udoskonalić ludzi żyjących w stanie świeckim.
Gdziekolwiek zatem jesteśmy, możemy i powinniśmy dążyć do doskonałości.
( św. Franciszek Salezy)
Wybrał; x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Parafia Wietrzno w 2019 r. w materialnym znaku
swojego działania. Cz. 1.

Miniony rok 2019 już powoli odchodzi do historii. Dziękujemy Panu Bogu za dary
Jego Łaski, błogosławieństwo, oraz za opiekę nad nami. Patrzymy dziś również
na minione przeszłe wydarzenia z 2019 r. pod rożnymi względami, to znaczy;
patrzymy od strony duszpasterskiej, wychowawczej, naszej ludzkiej, ale też
gospodarczej, ekonomicznej, materialnej... (itp.) Warto jeszcze popatrzeć na to
wszystko - czym jest rzeczywiście Parafia - od strony takiej innej, to znaczy warto
postawić podstawowe pytanie; Czy bardziej - w 2019 roku - umiłowałem
Kościół, mój Dom ? Czy się z Kościołem utożsamiam ? Czy rozumiem, że Kościół
to również i ja w mojej wierze, świadectwie, zatroskaniu ? (itp.) W tym lutowym
numerze Gazetki Parafialnej przedstawiam ten mały aspekt materialnych trosk
naszej Parafii, czyli jej wydatki i przychody oparte o dar ofiar i ofiarności parafian.
Podstawowe wpływy finansowe naszej parafii Wietrzno - w 2019 roku - opierały
się o ofiary parafian - z 3 niedzieli miesiąca - jest to przypominam inicjatywa
samych parafian od 2014 roku - wielkość tychże ofiar jest następująca.
Statystycznie przedstawiając -w ofiarności na kościół i parafie - uczestniczy około
158 rodzin. Średnia ofiar w 2019 r. - w kontekście jednej rodziny - ( na wszystkie
rodziny w parafii razem, również i na te rodziny, które nie uczestniczą w znaku
ofiarności) - to suma; 201,16 na rok, a na miesiąc - 16,37 złp.
Kwota ofiar złożonych w 2019 roku to suma; 42.760.00 złp. Na parafialnym
koncie w Banku Polskim PKO - jest obecnie kwota; 36.600,00 złp.
Wydatki w minionym roku - i ofiary przeznaczone na różne cele - są następujące;
Ofiary na Seminarium Duchowne w Przemyślu, ofiary na Kurię Metropolitarną
w Przemyślu, na Radio Fara, Świętopietrze, Kościół w potrzebie, misje, Caritas,
Dzień Papieski, Świątynia Bożej Opatrzności, Hospicjum Krosno, Dom Samotnej
Matki, Fundacja „Małych Stópek”- obrona życia poczętego, Katolicki Uniwersytet
Lubelski, Siostry Karmelitanki z Przemyśla (itp.) materiały duszpasterskie,
pomoce parafialne do duszpasterstwa, materiały do kancelarii (itd.).
Inne wydatki w minionym roku; Salka pod plebanią dla potrzeb parafii wraz
z wyposażeniem, Gazetka parafialna (toner i papier xero), gazetka kolorowa
na podsumowanie roku 2019 r, strona internetowa Parafii i prowadzenie strony
internetowej, nowe lekcjonarze i okładki na lekcjonarze, nowy paschał, tuje na
obsadzenie cmentarza i parkingu, ofiary na SMAP 2019 w Dukli, Wrześniowe
Rekolekcje Ewangelizacyjne w naszej parafii, pranie obrusów, szat oraz bielizny
kielichowej, świece adwentowe, oświetlenie choinkowe, bańki, wynagrodzenie
Panu Kościelnemu, wynagrodzenie za koszenie trawy na cmentarzu, Fundusz
gospodarczy, rekolekcje dla bierzmowanych i wyjazd na rekolekcje, energia
elektryczna, ogrzewanie kościoła, choinki, malowanie podłogi w prezbiterium
kościoła, malowanie i konserwacja dachu na ołtarzu polowym, świece na ołtarz
z lichtarzem, olej do świec, węgielki do kadzidła, kadzidło, woda, hostie,
komunikanty, biurko do kancelarii, podatek leśny i rolny, ubezpieczenie kościoła,
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.

27.01.1980 - Piękna tradycja Opłatka trwa w parafii, parafianie o godzinie 18.00
rozpoczęli opłatek w Domu Ludowym - przewodniczył sołtys, P. Piotr Sanocki
i p. Michalina Solińska. Tradycyjnie słowo ks. Proboszcza i śpiew kolęd uczta,
zabawa, ksiądz o godzinie 20.00 odszedł, goście zostali się bawić.
28.02.1980 - Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych o godzinie 18.00 rekolekcje
prowadzi O. Medard Dubiński gwardian OO. Bernardynów z Dukli. We wtorek
spowiedź cały dzień. Spowiadali ks. Franciszek Kość z Równego, Stanisław Baran
z Kobylan, Władysław Nowak z Łęk Dukielskich i ks. Z. Jarzyna z Dukli wikariusz.
21.03.1980 - W parafii dopiero teraz tak naprawdę zaczyna się zima. Już trzeci
dzień pada śnieg i temperatura spadła do –10 Celsjusza.
Lato 1980 r - został wywieziony Obraz Matki Bożej do konserwacji do Krosna, do
pracowni P. Michalskiego. Jest to praca bardzo trudna i bardzo żmudna, w efekcie
ukazał się pierwotny stan Obrazu pochodzący z około 1480 r - styl malarski - to styl
gotycki, w czasie konserwacji trzeba było ściągnąć kilka warstw przemalowań,
a przede wszystkim drewnianą, pozłacaną suknię. Trwają tez prace kamieniarskie
przy ogrodzeniu kościoła. Rozebrano walący się i rozsypujący się fragment muru
i trwałą solidne prace nad schodami i naprawianiem muru od 7.07.
Pracowała ekipa p. Hrycka z wielką pracowitością, godną podziwu. Przeszkodą
w pracach była zła deszczowa pogoda i brak cementu. Do jesieni udało się sprawę
ogrodzenia zamknąć. Parafianie pomogli przy tej pracy przy murze.
18.10.1980 - rozpoczęły się Misje Parafialne. Czas bardzo ważny i potrzebny...
(cdn.)

