Intencje mszalne w tygodniu 21.09 - 27.09. 2015
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Edward Szwast

Wtorek

18.00

zm.+ Edward Szwast

Środa

18.00

zm. Edward Szwast

Czwartek

18.00

Zm. Edward Szwast

Piątek

18.00

zm. + Janina i Jan Pikul

Sobota

18.00

Niedziela

8.00

zm.+ Leonia i Franciszek Czelny

Niedziela

10.30

zm. + Edward Szwast

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 20.09.2015 r.
1. Dziś 25 Niedziela zwykła. To niedziela środków społecznego przekazu. Modlimy
się za katolickie media i za prasę katolicką. Modlimy się o prawe i wolne sumienia.
2. Pielgrzymka Róż Różańcowych Archidiecezji Przemyskiej odbędzie się w sobotę
26.09.2015 w Miejscu Piastowym. Początek od godziny 9.00.
3. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
4. Do sprzątania kościoła - na sobotę - przed parafialnym odpustem - 26 .09. - proszę
rodziny ze starej jeszcze listy sprzątających; Czelniak/135a/ Białogłowicz/135/,
Pytlak - Sołtysik, /109/, Nowak / 150/, Knap/ 168b/, a dziękuję za sprzątanie
w minionym tygodniu rodzinom; Szombara i Czaja oraz ministrantom i lektorom za
oczyszczenie krawężnika przy kościele.
5. Tygodnik „Niedziela” jest to odebrania w zakrystii, a na kościele wyłożony
kolejny numer Gazetki Parafialnej.
6. Jest jeszcze do nabycia „Kalendarz Rolników” w zakrystii - cena 20 złp.
7. Są również jeszcze do odebrania zaproszenia dla małżonków - zapisy z wizyty
duszpasterskiej w zakrystii. Proszę o odbiór.
8. W tym tygodniu rozpoczną się prace P. Adama Janczego - konserwatora przy
przedsionku Kościoła i rozpoczną się też prace wokół chodnika przy kościele.
Zapowiedzi przedślubne;
Mirosław, Mikołaj Mermon s. Leszka i Wenanty Biały - nasza parafia Wietrzno
i Magdalena Kucharska c. Marka i Zuzanny Kielar - parafia Jasionka - zapowiedz II.
Jakub Wojciech Nykiel s. Teofila i Violety Białogłowicz i Zuzanna Rozalia Topolska
c. Tomasza i Zofii Bałon - z parafii Wietrzno. Zapowiedz. II. Polecam Ich
narzeczeństwo modlitwie Was parafian.
Żegnamy we wspólnocie naszej parafii - odszedł do wieczności śp.+ Leszek Lawera.
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie...

Podziękowanie za prace przy parafii.

Parafia składa podziękowanie za prace wykonane przy kościele w tym tygodniu

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

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć Słowo...
„ Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi.

Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach
zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli
tych słów, a bali się Go pytać”.
z Ewangelii św. Marka...

Zostawiamy ślady. !
Trudno jest czasami mądrze żyć, żyć „tutaj i teraz”.
Trudno jest niekiedy zostawić ten najlepszy, dobry
ślad. A przecież trzeba!. Gdy nam czasami smutno,
wówczas jakże często rozpamiętujemy stare, niby
lepsze czasy, narzekając troszeczkę na obecne, ale
wtedy tylko pogłębiamy swój szary smutek!. Gdy
niekiedy doświadczamy czegoś szczęśliwego, to
znów zamartwiamy się tym, że to wkrótce minie. Tymczasem droga wiary to
codzienne zmaganie
i powroty do źródła Łaski Bożej, do Bożej radości.
Jest to też trud i wysiłek, trud
pokonywania siebie samego. Czasem trzeba
się zmagać z pokusami stresu, niepokoju,
pośpiechu, lęku. I tak musi być,
gdyż taka jest rzeczywistość świata. Ale my jako chrześcijanie możemy tą
rzeczywistość świata upiększyć!. I to potrafimy. Wszystko zależy od otwartego
sumienia - serca!. Nie jest wolą Boga, by oglądać się wstecz, ponieważ wtedy
człowiek ulega pokusom. Nie należy również zamartwiać się zbytnio nieznaną
przyszłością, gdyż wtedy nie wzrasta ufność wobec Boga, a raczej pojawia się lęk i
strach. Bóg oczekuje od nas codziennej wiary i ufności, oczekuje również, że
wszystko złożymy w Jego Ojcowskie dłonie, po to, by bardziej ufnie kształtować
swoje życie według zasad Bożej Miłości, według zasad ewangelicznych z Jego
Ewangelii. Jezus mówi nam dziś: Nieprawości Wasze już przybiłem do krzyża,
wybawiłem Was z nich i wybaczam Was w Sakramencie Pokuty, za każdym razem,
gdy tylko o to poprosicie. Tak, zostawiamy wciąż swoje ślady!. Niech nas wspiera

Na drogach modlitwy.

Wychowanie, owocem rodzinnej modlitwy.
Bardzo ważne - w każdej rodzinie chrześcijańskiej - jest proces
wychowania do modlitwy. Owocuje on później w całym dojrzałym
życiu. Tak na ten temat pisze św. Siostra Faustyna Kowalska;
„W jakimkolwiek dusza jest stanie, powinna się modlić. Musi się
modlić dusza czysta i piękna, bo inaczej utraciłaby swą piękność,
modlić się musi dusza dążąca do czystości, bo inaczej nie doszłaby
do niej, modlić się musi dusza dopiero co nawrócona, bo inaczej upadłaby
z powrotem, modlić się musi dusza grzeszna, pogrążona w grzechach, aby mogła
powstać. I nie ma duszy, która by nie była obowiązana do modlitwy, bo wszelka
łaska spływa przez modlitwę”. (św. F. Kowalska, Dzienniczek, n. 146). Wychowanie
do codziennej i wiernej modlitwy jest procesem długotrwałym, trwającym całe życie.
Nie ogranicza się ono tylko do okresu dzieciństwa i młodości, realizuje się w wieku
dojrzałym. Przebieg wychowania do modlitwy związany jest zawsze z aktywną
dynamiką życia we wierze i z duchowością natury ludzkiej. Charakteryzuje się on;
nauką modlitwy, wzrostem w Łasce Bożej, postępem duchowym, oczyszczeniem,
oświeceniem i zjednoczeniem z Bogiem. Owoce wychowania do modlitwy i miłości
zależą również od życzliwego oddziaływania osób odpowiedzialnych; rodziców,
autorytetów, osób odpowiedzialnych za wychowanie religijne,
świadków. Modlitwa jest owocem współpracy Pana Boga
z Człowiekiem, jest wezwaniem ze strony Boga i odpowiedzią
wolnej decyzji człowieka. (cdn.)

Współczesne zagrożenia duchowe.
Uzależnienie od zakupów.

W naszych czasach wytworzył się jeszcze inny typ uzależnienia, jest to uzależnienie
od zakupów !. Nałóg ten objawia się wielkim natręctwem kupowania i nadmiernym
nabywaniem produktów, usług, które nie są człowiekowi koniecznie potrzebne. Do
utraty rozsądnej kontroli w kupowaniu prowadzi wpływ reklamy, oraz egoistyczna
filozofia konsumpcjonizmu
i oddziaływań marketingowych. Człowiek we
współczesnym świecie jest nieustannie wystawiony na różne sugerowane strategie
służące niby podnoszeniu wskaźników handlu, na triki medialne sprzedaży i kupna;
np. wielkie bonusy, promocje, gratisy, wyprzedaże /itp./ a reklamy zapewniają o
niebotycznym samozadowolenia i uczuciu po udanym zakupie produktu marki
X,Y,Z. Zakupy to syndrom i uzależnienie XXI w Pokusa robienia zakupów,
sprowadza się do nabywania niepotrzebnych i wcześniej w ogóle niezaplanowanych
dóbr, i stanowi ona znak dla rozładowania wewnętrznego napięcia, redukcji stresu,
frustracji, smutku, poczucia niedowartościowania.
Człowiek uzależniony od
zakupów traktuje zakupy w supermarkecie jako terapię, ucieczkę przed szarą i
przygnębiającą go rzeczywistością. Nabycie towaru, produktu umożliwia,
przynajmniej przez krótki okres, poprawę humoru. Robieniu zakupów towarzyszą
uczucia spełnienia, zadowolenia, a nawet i euforii. Ale niestety w dalszej
perspektywie pojawiają się; poczucie winy, wstyd, czy też rozczarowanie sobą,
smutek, złość, irytacja i wyrzuty sumienia. Panie preferują wydawanie pieniędzy na

Z historii dziejów parafii i miejscowości
Wietrzno.
Cześć. 9.

W drugiej połowie 1944 r. na Dukielszczyźnie, rozegrała się
jedna z najkrwawszych bitew II wojny światowej na ziemiach
polskich. Bitwa ta jest również uważana przez historyków za
największą bitwę górską podczas II wojny; w opracowaniach
czeskich i słowackich znana jest ona jako operacja Dukielsko
- Preszowska, a w rosyjskich zaś jako Karpacko - Dukielską.
Zginęło w niej około 80 tys. żołnierzy i ludzi. W czasie tych
straszliwych zmagań o Przełęcz Dukielską, o otwartą drogę na
Słowację, i w czasie walk o Duklę, po zajęciu Wietrzna przez
Armię Czerwoną spłonęło w Wietrznie 13 budynków-domów mieszkalnych. Zginęli
parafianie; Władysław i Piotr Kordyś, Kazimierz i Edward Piotrowscy, Tadeusz
Zborowski, Józef Helenarski, Tadeusz Michalczyk. W Wietrznie usytuowano w czasie
tych walk i zmagań o Duklę i Przełęcz Dukielską szpital polowy - lazaret koło łuku
drogi obok posiadłości P. Sanockich. 8.09.1944 r. - do Wietrzna wkroczyła Armia
Czerwona wypędzając Niemców. Tak rozpoczęła się znów inna dla tego terenu
nowoczesna historia, która trwała nieprzerwanie aż do pamiętnego 1989 r.
Parafianie Wietrzna byli naocznymi świadkami bitwy o przełęcz Dukielską.
W czasie II wojny światowej brali również udział w zmaganiach wojennych, ukrywali
Żydów - zwłaszcza na przysiółku - Bania. W czasie II wojny światowej (1939-1945)
działały w Wietrznie oddziały podziemnej Armii Krajowej; Orskiego, Bekasa,
Jarowicza i Obłońskiego. Lata powojenne - to tak zwana szara rzeczywistość PRL- u.
Były to czasy trudne i związane z różnymi zawirowaniami. Od 1973 roku parafia
Wietrzno stała się częścią Gminy Dukla, przejście to z Gminy Chorkówka do Gminy
Dukla było owocem reformy samorządowej w czasach tzw. Polski Ludowej. /cdn./

Spotkanie Rady Parafialnej - 6.09.2015 r.
W dniu 6.09 i 8.09 obradowała na plebani Rada Duszpasterska na jesiennym
powakacyjnym spotkaniu. W części duszpasterskiej przypomniano, że data Pierwszej
Komunii Świętej to dzień - 3 maja 2016 - godzina 10.30. Sakrament Bierzmowania
dla Gimnazjalistów uzależniony jest od decyzji ks. Biskupa. Jeśli w 2016 r. obędzie
się wizytacja biskupia w dekanacie dukielskim, to Sakrament Bierzmowania będzie
udzielany w Wietrznie, a jeśli wizytacja przesunie się na 2017 rok - to Sakrament
Bierzmowania będzie udzielany w innych parafiach dekanatu dukielskiego.
Ks. Proboszcz zachęcał do modlitwy za Światowe Dni Młodzieży i za zaplanowaną
pielgrzymkę Papieża Franciszka do Polski na Jubileusz Chrztu Polski - 1050 lat oraz
do utworzenia Róży Różańcowej Ojców i mężczyzn.
W części poświęconej zagadnieniom gospodarczym parafii podziękowano za trud i za
wykonane prace przy kościele w miesiącu sierpniu i lipcu. W lecie - 2015 roku
zakonserwowano i oczyszczono dach i ściany kościoła, ułożono krawężnik przy
kościele. Niektóre prace wykonywali parafianie metodą gospodarczą. Zaplanowano
jeszcze prace przy chodniku wokół kościoła. Poruszano sprawę konserwacji ambony,
głównego ołtarza i obrazu Matki Bożej. Podsumowano również dotychczasowe prace

