Intencje mszalne w tygodniu 25.01 - 31. 01. 2016
Dzień

żodzina

Intencja Mszy więtej

Poniedziałek

17.00

zm.+ Zbigniew Dembiczak - intencja Artura z rodziną

Wtorek

17.00

zm. + Zbigniew Dembiczak - intencja Dawida z rodziną

roda

17.00

zm. + Zbigniew Dembiczak - intencja od siostry z rodziną

Czwartek

17.00

zm. + Zbigniew Dembiczak - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

zm.+ Zbigniew Dembiczak - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. + Stanisław, Zofia, i Halina zmarli z rodziny

Niedziela

8.00

zm. + Stanisław Klecha

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm.+ Irena Jakubik - gregorianka

Ogłoszenia duszpasterskie - 24.01.2016 r.
1. Dzi 3 niedziela zwykła. Jutro 25 stycznia zakończenie Tygodnia modlitw o
jedno ć chrze cijan więtem nawrócenia w. Pawła Apostoła. „Kto spotka w wierze
Jezusa Chrystusa, ten spotka się z równie z Judaizmem i z Ko ciołem”ś warto nam
sobie przypomnieć to szczególne i jak e wa ne zdanie naszego Papie a Polaka.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 17.00.
3. Ofiary z 3 niedzieli stycznia na nasz Ko ciół i na zaplanowane przy nim prace to
sumaś 2410 złp. Bóg zapłac ofiarodawcom. Ofiarodawcy są zapisywani w Księdze
Ofiar Parafii Wietrzno.
4. Nasi ministranci w sobotę - 23.01. - uczestniczyli w turnieju piłki no nej na
szczeblu dekanalnym w Dukli.
5. Wnioski w sprawie dofinansowania konserwacji wielkiego Ołtarza i Matki Bo ej
i ambony będą składane w tym roku duszpasterskim w Urzędzie Marszałkowskim
w Rzeszowie i u P. Konserwator w Przemy lu.
5. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 30.01. - proszę rodziny ze starej jeszcze listyś
Sapok (77), Soliński - Leń (101), Zborowski (76) bardzo
dziękuję rodzinomś żuzik - Kre ałek, Szczurek - Strzelczyk,
wistakś za ostatnie sprzątnie ko cioła.
6.
Tygodnik „Niedziela” i w zakrystii, a na ko ciele wyło ony
kolejny numer żazetki Parafialnej.

Chrzest w naszej parafii.
23.01. 2016 roku - w sobotę - sakrament chrztu przyjęła
Nadia Kornelia Kozubal. Jej rodzinom Arkadiuszowi i Sylwii
gratulujemy a jej samej yczymy cudownej Bo ej opieki

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

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć wiarą
Bo e Słowo.
„Cały lud bowiem płakał,
gdy usłyszał te słowa Prawa”.
z księgi Nehemiasza
Patrzę z wiarą na Jezusa z dzisiejszej
źwangelii. A On dzi w swoim mie cie
Nazaret czyta i rozwa a Bo e Słowo,
jest obecny jako Mistrz i Nauczyciel w
miejscowo ci gdzie się wychował. Ale
nie wszyscy mieszkańcy, Jego rodacy
przyjmują i rozumieją czyny i słowa
Jezusa. A czytać Słowo w Synagodze,
oznacza rozumieć i kochać.
Dzi we współczesnym wiecie jest
podobnieś jest jak e wiele spraw, które warto czynić z wielką miło cią. Tak, dzi we
współczesnym wiecie jest wiele spraw, które „wołają” o zaanga owanie,
o
yczliwą miło ć, przyja ń. Ale czasem przysłowiowo „opadają nam ręce”, gdy nie
jeste my w stanie zrobić wszystkiego, dostrzegamy sami, e nie potrafimy od razu
wszystko naprawić. Mamy tylko jedno ycie i ograniczone rodki. Ka da doba ma 24
godziny. To bardzo du o czasu. Trzeba w tym czasie nauczyć się wybierać. Jezus
podaje wa ną wskazówkę jak to czynić. Jest nią cel mojego ycia. To zadanie wynika
z miejsca, w którym jestem, z decyzji, z tego kogo mam wokół siebie. Inne będą
zadania ojca i mę a, inne ony i matki, inne księdza, misjonarza czy siostry w zakonie
kontemplacyjnym a inne osoby yjącej samotnie. Trzeba czynić to co nam polecono.
Mamy zawsze czynić dobro, mamy kochać codziennie i wiernie. Z miło ci będziemy
sądzeni. Nie trzeba się bać i lękać, e wybierzemy mo e złą drogę, e nie rozpoznamy
swego powołania. Bóg potwierdzi nam nasze wybory. Je li jako drogę wybieramy,
podą ajmy niąś nie zawracajmy, nie narzekajmy (itp.). Przyjąć Jezusa do siebie

Na drogach modlitwy.

Medytować Słowo.
ycie najcudowniejszym darem.
Zdarza się niekiedy, e po prostu nie zauwa amy
działania Bo ej łaski w naszym yciu i chocia Bóg
wcią nieustannie otacza nas swoją troską i miło cią,
czujemy się jednak osamotnieni i zagubieni. Bóg obficie zsyła na nas swą łaskę, nie
ądając niczego w zamian - zale y Mu tylko na naszej miło ci i szczę ciu. My często
nie umiemy przyjąć tego bezinteresownego, cudownego daru. Hojno ć Boga wydaje
nam się niezrozumiała, nie potrafimy jej pojąć i wła ciwie na nią odpowiedzieć.
Łaska jest wezwaniem do duchowej aktywno ci, szansą na zbli enie się do Jezusa
Chrystusa. Niewiele jest takich wewnętrznych rado ci, które mo na porównać z
odkrywaniem cudu Bo ej łaski. żdy jeste my napełnieni Bo ą łaską to stajemy się
bardziej wra liwi na potrzeby bli nich, łatwiej przychodzi nam przezwycię anie
pokus i u wiadamianie sobie Bo ej Obecno ci i woli względem naszego ycia. Tak,
z modlitwa zaprzyja nieni yjmy tu i teraz. Odkrywajmy bogactwo ycia ka dego
dnia. Celebrujmy chwile. Smakujmy to, co zostało nam przez Boga ofiarowane
i dane. Tak nie prze lizgujmy się po powierzchni. Nie
zadowalajmy bylejako cią. Bąd my miło nikami ycia.
Sięgajmy głębiej, pragnijmy więcej, yjmy prawdziwie.

ycie Duchowe.

Dary Ducha więtego. Dar Pobo no ci.
Dar pobo no ci uzdalnia do wej cia w dojrzałą
blisko ć i relacje z Bogiem. Dzięki pobo no ci mo liwa
jest miło ć do Boga jako Ojca. Relacja do Boga oparta
na przyja ni staje się wówczas więzią miło ci, a nie
uwięzieniem. Prowadzi ona do oddania swego ycia Bogu, który jest ródłem
motywacji i celem dą eń.
Talent pobo no ci skłania do szacunku i czci,
uznania zale no ci i wdzięczno ci wobec Boga, sprawia e rozwija się wspólnota z
Nim i z Ko ciołem. Umo liwia on równocze nie spełnianie religijnych praktyk z
miło cią. Jego działanie polega więc na zachęcaniu do uczczenia Boga za to, kim jest
oraz kim my jeste my dla Niego. Dar ten inspiruje i porządkuje oraz utrwala akty
wewnętrzne i zewnętrzne, które nale y wykonywać z miło cią , aby utrzymać
wła ciwą relację z Bogiem. Aktami tymi są miedzy innymiś rozwa anie słów i
czynów źwangelii,
korzystanie z sakramentów, praktyka modlitwy osobistej i
wspólnotowej (itp.). Dar pobo no ci związany jest bardzo głęboko z postawą
pokory, wzmacnia w walce z pokusami, zachęca aby się wytrwale modlić, uwalnia
od przesądów. Dar ten pozwala modlić się wytrwaleś pokonywać przeszkody
oschło ci i zniechęcenia, gdy wydaje się nam, e Bóg milczy, pobudza do
dziękczynienia i do uwielbienia Boga. Jednym słowem, uczy "modlić się tak, jak
trzeba", czyli skutecznie (por. Rz 8, 26). Ten dar Ducha więtego z jednej strony
chroni przed zbytnim spoufaleniem i zuchwało cią wobec Boga a zarazem z drugiej
strony broni przed postawą blokującego lęku czy te zawstydzenia. Dar pobo no ci

Sprawozdanie duszpasterskie
z 2015 r. w parafii Wietrzno. Cze ć III.
Parafia to nie tylko kapłan, duszpasterz, wikariusz, czy
proboszcz. Ka da parafia to mała cząstka Ko cioła, to
wspólnota, w której centrum jest osoba Jezusa Chrystusa,
Pana i Zbawiciela ka dego człowieka. w. Jan Paweł II
Papie przez swoje nauczanie przybli ał ten szczególny
rys zagadnień z nauki Ko cioła. Ukazywał równie ten
wymiar zbawczy Ko cioła, ukazywał czym jest łaska. To
dzieło podjął Papie Benedykt i Żranciszek. yjemy
obecnie w ciekawych czasach, wiemy, e w Ko ciele jest
obecnie dwóch papie y. Zrozumienie tej aktywno ci
Ko cioła i parafii rozpoczyna się w naszych sumieniach
wówczas, gdy sami uczestniczymy aktywnie i z ofiarą w
yciu Ko cioła poprzez sakramenty, miło ć i modlitwę
codzienną zasłuchaną w Bo e Słowo. Tak elementy
ludzkie i Bo e przenikają się w naszych sumieniach
przez liturgię Ko cioła, wychowanie i utrwalanie cnót
chrze cijańskich. W parafii ka dy ma swoje miejsce i
rozumie, e modlitwa bez miło ci nie wystarcza i miło ć
bez modlitwy to za mało. Zrozumienie tej przemiany i procesu wiary daje zdolno ć
zatroskania o cud Ko cioła.
W tym dojrzewaniu w wierze w naszej parafii
pomocą są nabo eństwaś w czwartek, piątek i w sobotę. W czwartek odkrywamy
więto ć i osobę w.Jana Pawła II papie a, w piątek czcimy Bo e Miłosierdzie, a w
sobotę polecamy się Maryi naszej Królowej Aniołów. I jeszcze w tym podsumowaniu
składam Wam podziękowanie za wizytę duszpasterską. Oto krótkie sprawozdanie oraz
podsumowanie tej wizyty. Dziękuję za wasze otwarte domy, które mnie yczliwie
przyjęły, dziękuję za spotkania przy stole w duchu modlitwy i chrze cijańskiej wiary,
za dialog i rozmowę, oraz za sugestie odno nie funkcjonowania i działania parafii,
dziękuje za ofiary kolędowe składane na tacę - Bóg zapłać - dziękuję za przyjazne i
otwarte serca. Kilka Waszych domów było jeszcze niestety zamkniętych (10), ale była
to ju rzeczywi cie liczba zdecydowanie mniejsza, ni w ubiegłym roku.
Odwiedziłem 202 domy, czyli ok. 230 rodzin w ciągu 9 dni. Liczba ochrzczonych i
nale ących do Ko cioła i parafii w Wietrznie - sięga do 690 osób. Około 120 - 130
osób jest za granicą - z tego ponad 100 osób na stały
pobyt, niektórzy
wyje d ają sezonowo w poszukiwaniu pracy. To bardzo du a liczba dla naszej parafii.
Zycie religijneś w niedzielnych Mszach więtych uczestniczy - te dane są z liczenia w miesiącu pa dzierniku - ok. 340 - 350 osób. W czasie wiąt Bo ego Narodzenia
przystąpiło do Komunii więtej - 428 osóbś na w. Szczepana - 410. Bardzo cieszy ten
fakt, e wielu Parafian powróciło do naszego ko cioła, e
wielu
uczestniczy we Mszy więtej niedzielnej - mamy teraz 3 Msze więte.
Niepokój mój budzą - jako proboszcza - osoby yjące bez lubu ko cielnego, albo te
mało praktykujące wiarę, i osoby niestety uzale nione od alkoholu - jest to nara anie
się na grzechy miertelne - grzechy cię kie. wiat współczesny dzi rozmywa pojęcie
grzechu, zado ćuczynienia, pokuty, naprawy ycia, nowego ycia w Bogu. Te osoby
włączam w swoją modlitwę i we Msze więte ofiarowane w ka dą niedzielę i więto
w Waszej intencji jako wasz proboszcz. Ufam, e Bóg wska e rozwiązane dla tych

