Intencje mszalne w tygodniu 24.08. - 30.08.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Helena i Eugeniusz ( 22)

Wtorek

18.00

zm. + Helena i Eugeniusz (23)

Środa

18.00

zm. + Helena i Eugeniusz ( 24)

Czwartek

18.00

zm.+ Helena i Eugeniusz (25)

Piątek

18.00

zm. + Helena i Eugeniusz (26)

Sobota

18.00

zm. + Helena i Eugeniusz (27)

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Bronisław, Bronisława i Janina Smaga

Niedziela

15.30

zm + Helena i Eugeniusz (28)

Ogłoszenia duszpasterskie - 23.08.2015 r.
1. Dziś 21 Niedziela zwykła. Kończy się czas wakacji. Bądźmy wdzięczni Bogu za
każde dobro i łaskę jakie stało się naszym udziałem w tych wakacyjnych dniach.
2.W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
3. Miesiąc sierpień to czas zmagań o trzeźwość. Pamiętajmy o darze abstynencji.
Pamiętajmy o Parafialnej Księdze Trzeźwości wyłożonej na Ołtarzu Ukrzyżowania.
4. W trzecią niedziele sierpnia parafianie ofiarowali na potrzeby kościoła 1870 złp.
Bóg zapłać ofiarodawcom. Ponadto z Funduszu Cmentarnego zostało przekazane
dla lepszego funkcjonowania parafii 1400 złp. Bóg zapłać.
5. Do sprzątania kościoła - na sobotę 29.08 - proszę rodziny ze starej jeszcze listy;
Szopa /153a/ i Szydło/1882/, Czech /1884/, dziękuję za sprzątanie w minionym
tygodniu i za kwiaty rodzinom; Antoniewicz i Szopa.
6. Tygodnik „Niedziela” w zakrystii, a na kościele wyłożony kolejny numer naszej
Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
7. Prace przy kościele w tym tygodniu... W minionym tygodniu przyszło do pracy
przy kościele - 6 osób... Ufam, że w tym nowym tygodniu będzie trochę inaczej.
Czeka nas jeszcze wiele wysiłku przy kościele, ale potrzeba Waszego zrozumienia
i poświęconych chwil czasu, który można ofiarować w celu upiększenia naszego
kościoła. Proszę Was parafian o pomoc i o zrozumienie dla tych prac.

Zapowiedzi przedślubne;

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

Podziękowanie za prace przy parafii.
Parafia składa podziękowanie za prace wykonane w tym tygodniu przy kościele
następującym osobom; P. Krzysztof Bogaczyk; P. Rymek Stanisław, P. Konstantyn
Piotrowski, P. Kamiński Tomasz, P. Kamiński Andrzej, P. Andrzej Czelny

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

Zrozumieć Słowo
- o Ewangelii z Sercem.
„Odpowiedział Mu Szymon Piotr:
„Panie, do kogóż pójdziemy?
Ty masz słowa życia wiecznego”...
św. Jan Apostoł.
Odkryjmy i zauważmy, że Pan Jezus na
początku swej trzyletniej, jakże krótkiej apostolskiej działalności i pracy - opisanej w
Ewangelii - mało mówił o Miłości. Więcej ukazywał - całym sobą - czym jest dar i
tajemnica Boga, który jest Miłością. Tak, Jezus wymagający i przyjazny, pełen
życzliwej miłości i zrozumienia pociągnął za sobą - na swoja drogę - nie tylko
Apostołów, ale i tłumy ludzi w Ziemi Świętej - Palestynie. Błogosławił ubogim i
smutnym, wspierał prześladowanych i samotnych, przygotowywał uczniów do
wielkiej misji i świadectwa. Mówił do nich często: „Idź sprzedaj wszystko, co masz i
chodź za Mną”; „Weź krzyż swój i naśladuj Mnie”(itd.) Ale jedne szczegół bardzo
jest znamienny - Jezus nigdy nie powiedział słuchaczom:
Idź sprzedaj, lub
ewentualnie ... idź zakup serce, zakup Miłość!
Jezus i nam współczesnym, zaprzyjaźnionym z komórkami, tabletami, komputerami,
(itp.) pozostawił wielki skarb - wielki nie przez nasze wyobrażenia - ale przez Jego
Myśl. Tym skarbem jest Jego otwarte Serce - Eucharystia. Jezus dał nam swoje
Serce Eucharystię - dla naszych serc - dla nas osobiście. My wierzący idący w
codzienne życie w wierze, mamy możliwość rozwoju serca wraz ze jego słabościami,
poczuciem lęku i osamotnienia, tęsknotą za miłością drugiego człowieka. Jezus
pozostawił nam to, co sam przeżył. Dzięki temu ośmielił nas, abyśmy nie wstydzili
się słabości
naszych serc i procesu uzdrowienia naszych sumień przez Jego
łaskę. Nasze czasem kapryśne, nerwowe, niestałe, znudzone, zdegustowane serce,
które nam w życiu jakby trochę przeszkadzało - On uświęcił !. On Jezus!. W czasie
Ostatniej Wieczerzy ukazał nam głębię tej Miłości. Kto zrozumie ten znak Jezusowej
Miłości, wiernej mimo
wielorakich pęknąć, cierpień, opuszczenia, potrafi

O modlitwie słów parę.

Wyciszenie z Ducha Świętego.
1. Bezruch i łagodność. Ludzie zamartwiają się, kiedy nie
potrafią i nie mogą zachować pocieszeń, jakich pragną,
podejmując wysiłek modlitwy. Chcą stale odczuwać Bożą
łaskę i obecność, bliskość, aby osobista modlitwa była
przyjemna i
niewymagająca. A tymczasem Bóg rozwija naszą modlitwę w tempie jakże innym,
niż my chcemy, czy sami oczekujemy. Gdy nie akceptujemy Jego
tempa, Jego
planu, rok po roku toczy się w nas walka. Kiedy w życiu przybywa nam
obowiązków, zwykle jako pierwszy z codziennego harmonogramu dnia usuwany
jest czas przeznaczony na modlitwę. Obywanie się bez modlitwy okazuje się dużo
łatwiejsze, gdy pozornie wynika z niej mało owoców. A tymczasem bez modlitwy
nie ma ani prostoty w życiu ani też odwagi wierności. 2. Prostota i wierność polega
na znalezieniu w sobie ufności w Bożą bliskość, niezależnie od tego, czy czujemy tę
bliskość, czy nie. Nadal się modlimy, bez względu na to, czy następuje odpływ, czy
przypływ wiary. Tak wyzbywamy się swoich myśli i pozwalamy działać w sobie
Bogu, który zna intencje naszego serca. I to wystarczy, aby
umiłować.(cdn.)

Współczesne zagrożenia duchowe.
Świat komputerowych gier. Cz. 2.

Namiętni komputerowi gracze mają możliwość wpływu na
kształt gry, jej znak; powtarzają i niby doskonalą się, mają
możliwość rozwijania różnych cech dla swojej wirtualnej postaci, nawiązywania
relacji z innymi graczami, czy też zaspakajanie przez gry wielorakich potrzeb;
rozrywki,
sukcesu, przynależności”, mają też możliwość zapominania o
problemach życia
codziennego (itp.). Ale „Gry” odwracają uwagę od
problemów, nie rozwiązując ich. Uspokajanie stresu przez gry sprawia, że gry
szybko uzależniają, zwłaszcza dzieci
i młodzież. Przejawem tego uzależnienia od
„gier” jest: utrata kontroli nad czasem, marnowanie większej ilości czasu na gry,
zaniedbywanie obowiązków w szkole i w pracy, zaniedbywanie więzi i relacji z
bliskimi. Innymi znakami uzależnienia od gier są też: myślenie tylko o grze i o sobie,
egoizm, brak zainteresowań, brak kontaktów
z ludźmi, ukrywanie tego co się
robi w komputerze, sprzeciw przed ograniczaniem dostępu do komputera, objawy
złości i poczucie straty, nadmierne pobudzenie,
depresja, niepokój, uciekanie
w rzeczywistość wirtualną (itp.). W zjawisku „gier” niepokojąca jest popularność pośród graczy - gier epatujących przemocą i agresją, atrakcyjność tych gier dla dzieci
zadziwia!. Promocja przez te gry agresji, zabijania, torturowania, niszczenia,
eskalacja zła, przemocy w coraz to nowszych produktach, nagradzanie zachowań
patologicznych - przeraza i zniewala. Przemoc komputerowa wyzwala złe emocje u
graczy, i sprawia, że rodzą się w nich takie same postawy w życiu. Gry pełne agresji
wytwarzają równocześnie u graczy określone antyspołeczne
i
antywspólnotowe postawy. Gry uzależniają, a gracze wzory swoich zachowań z
świata medialnego przenoszą do świata codziennego. W ten sposób „wytresowani”
przez gry do akceptacji agresji i przemocy, w życiu realnym akceptują zło jako coś
naturalnego i zwyczajnego. Zjawisko to szczególnie jest niebezpieczne u dzieci

Z historii parafii
i miejscowości Wietrzno.
Cześć. 5.

Według ks. Henryka Borcza, profesora historii Kościoła
w Seminarium Duchownym w Przemyślu, do 1605 roku
Wietrzno i Bóbrka były to dwie samodzielne istniejące
obok siebie parafie, które mimo przeróżnych spustoszeń
wojennych, i czarnych lat historii, stanowiły bezcenny
zrąb kultury i tożsamości dla narodu polskiego na tym
terenie Beskidu Niskiego i dukielskiej ziemi.
Na początku XVII wieku parafia Bóbrka została
jednak przyłączona do parafii Wietrzno jako filia.
Zawierucha dziejowa i
najazdy wojenne XVII zniszczyły bardzo kościół parafialny
w Bóbrce, oraz
wymorzyły i rozpędziły ludność na inne tereny, dlatego resztki
niegdyś
kwitnącej parafii Bóbrka przyłączono decyzją biskupa krakowskiego do Wietrzna, w
Bóbrce ocalała kaplica - własność Ojców Cystersów. Parafianie z Bóbrki zbierali się
na modlitwę i na nabożeństwa w kaplicy u Ojców Cystersów, i w kościele w
Wietrznie, modlili się również w małej kaplicy św. Bernarda w Bóbrce. Pozwala to
równocześnie zrozumieć jakże ważne jest wzajemne odziaływanie i przenikanie się
wpływów parafii Wietrzno i parafii Bóbrka na przestrzeni historii Kościoła i Polski.
Obie parafie są sobie historycznie podobne, i ich dzieje i losy, historia, upadki
i powstania, odrodzenie się mocno się również ze sobą przeplatają. Ta sytuacja
połączenia Bóbrki i Wietrzna w jedna parafię trwała długo, około 150 lat, ale i ona
powoli zaczęła się zmieniać do dawnego stanu. Opatrzność Boża dała w XVIII
wieku parafianom z Wietrzna niezwykłego - jak na owe czasy - jak pisze w swojej
opinii
wspomniany ks. Henryk Borcz - gorliwego i zarazem bardzo
zaangażowanego,
światłego, wypełnionego Bożą Mądrością proboszcza ks.
Stanisława Grodeckiego,
z którego inicjatywy, z pomocą
Ojców Cystersów wybudowano w Bóbrce nowy
kościół (lata
budowy 1752 -1768) pod wezwaniem św. Katarzyny, a siedzibę parafii
z Wietrzna przeniesiono do Bóbrki w 1774 lub ewentualnie w 1778
roku. (cdn.)

Powrót do szkoły - Nowy Rok Szkolny
i katechetyczny 2015/2016.
Drodzy

Katecheci i Duszpasterze Archidiecezji Przemyskiej! Przed nami kolejny rok
katechetyczny. Rok ważny z wielu względów, bogaty w wydarzenia istotne z punktu
widzenia życia Kościoła.
Mądrość Bożego Objawienia zawartego na kartach
Biblii uspokaja nas, że choć życie „biegnie” naprzód, czasy się zmieniają, to jednak
pewne sprawy są
stałe. Cokolwiek „nowego” działoby się w szkole, parafii,
diecezji, na gruncie
państwowym, czy ogólnoświatowym, niezmiennym
punktem odniesienia pozostaje Pan Jezus i jego słowa: „A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20b). Rok katechetyczny 2015/2016
będzie obfitował w wydarzenia, które muszą stać się w centrum zainteresowania
każdego katechety, każdej, choćby
najmniejszej szkoły. Wydarzeniem tego
roku będzie 1050 rocznica chrztu Polski. Każda szkoła, powinna w tym wydarzeniu

