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Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

.

zm.+ Edward Sep - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek
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zm. + Jan Longawa—intencja od uczestników pogrzebu
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zm. + Edward Sęp - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

.

zm. + Teresa, Michalina, Edward Andrzej Szwast - od syna
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zm. + Maria Szopa

Śobota
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zm. + Jan Longawa - intencja od uczestników pogrzebu
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Niedziela

Niedziela

Niedziela

zm. + Teresa, Michalina, Andrzej, Edward Szwast - od syna

.
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zm. + Stanisława i Tadeusz Szczepanik

.

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie -

.

.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
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1. Niedziela Wielkiego Postu. Pamiętajmy, ze to juz połowa swiętego czasu
wielkopostnej wędrowki
dni przez pustynię tego swiata. Prosmy Ducha
Świętego o to, aby Łaska Boza uzdrawiała nasze rany i dawała nam nowe zycie.
. W tym tygodniu Rekolekcje Wielkopostne dla naszej parafii. Zaproszenie na
rekolekcje skierowane jest do wszystkich. Znajdzmy czas na modlitwę, zadumę,
refleksje spotkanie z łaską Bozego Śłowa, z Apelem modlitewnym itp. .
.
złp. to suma ofiar z III Niedzieli marca. Dziękuje wszystkim, ktorzy
pamiętali o parafii i o kosciele, o wszystkich pracach i zamierzeniach rodzących
się przy niej dla naszego dobra i odkrywania Koscioła jako Domu.
. Gmina Dukla ofiarowała nam swoją dotacje na Wielki Ołtarz w wysokosci
.
złp. Bądzmy wdzięczni za dotację i pamiętajmy ze kazda dotacja jest
odpowiedzią na nasz wkład własny.
. Pierwsza sobota kwietnia - nabozenstwo za Misje Święte w czasie rekolekcji przeniesione z
kwietnia - gdyz
. - jest to Wielki Czwartek.
. W tym tygodniu - po zmianie czasu - na razie Msze Święte o . , tylko
w piątek z racji Drogi Krzyzowej po Wietrznie o godzinie . .
. Do sprzątania naszego koscioła - na sobotę . . - proszę rodziny; Rajchel
i Frankowicz; bardzo dziękuję rodzinom; Knap, Nykiel za ostatnie sprzątnie
koscioła.
.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorow w
zakrystii. Wyłozony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Krolowa Aniołow”. Podobno brakuje Gazetki Parafialnej. Moi drodzy, jest
prosba, abysmy się dzielili tym naszym małym darem. Nie zabierajmy po więcej
numerow do jednego domu. Bądzmy zyczliwi w tej dziedzinie.
Zapowiedzi przedślubne; Piotr Ozimina s. Eugeniusza i Zofii Łątka-parafia
Krolik Polski i Dorota Śzyszlak c. Jozefa i Anny Albrycht - parafia Wietrzno
zapowiedz III.

Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr

/

.

.

r. Rok III .

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

Z darem
ewangelicznego
słowa.
Niedziela
Wielkiego Postu
Pan rzekł do Samuela:
„Nie zważaj ani na jego wygląd,
ani na wysoki wzrost,
gdyż nie wybrałem go,
nie tak bowiem człowiek widzi,
jak widzi Bóg,
bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce”.
Z Pierwszej Księgi Samuela

Sm 6, -

Tyle razy wypowiadamy te słowa podczas Mszy sw.: „Panie nie jestem godzien”...
Odkryjmy inny wymiar tych słow. Panie nie jestem godzien - ale spraw abym
potrafił trochę inaczej. Rozumiem swoje ograniczenia, słabosci, rozumiem, ze nie
jestem w stanie od razu do Ciebie się zblizyc, pokochac. Wiem, Zycie to nie serial
telewizyjny, nie kabaret, nie błogie lenistwo i oczekiwanie na lepsze czasy. Musze
dac swoj wysiłek, aby doswiadczyc Twojej Miłosci i Obecnosci. Moze dlatego moj
grzech jest czasem „błogosławioną winą”, bo wtedy naprawdę dociera do mnie,
ze „nie jestem godzien”. Wszystko jest Łaską, całkowicie darmową i niczym nie
zasłuzoną. Nawet moje małe codzienne dobre uczynki Bog przygotował, bym je
spełniał Ef , . On uzdolnił mnie do ich wykonywania Kol , . I to On, Bog
uczy mnie patrzec inaczej, nie tak jak ja chce, ale jak On. Niczym więc nie mogę
się chlubic. Na niczym nie mogę oprzec mojej godnosci. Ja tylko potrafię wołac
codziennie, co sekundę, podejmowac decyzję o powrocie do Jego domu, w Jego
kochające, stęsknione ramiona. x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego. O. Andrzej Piróg – wspomnienie.

Gdzies około 99 roku oczy i uszy stopniowo słabły, ze względu na wzrok
przeniosł się z odprawianiem Mszy Świętej do małego pokoiku, gdzie miał
wszystko dobrze przygotowane - „pod ręką”. Rowniez specjalny mszał został dla
niego wydrukowany z wielkimi literami i z Mszą sw. O Matce Bozej. Z czasem,
kiedy juz nic nie widział, odprawiał tę Mszę na pamięc. Msza Święta pozostała
dla niego już jedyną pociechą, ani czytac ani pisac – nic praktycznego zrobic
juz nie mogł. Człowiek czynu był teraz skazany na bezczynnosc. O. Andrzej Pirog
to nie tylko człowiek czynu, to rowniez człowiek ciągłej i głębokiej modlitwy
i ciągłego złączenia z Bogiem. Wziął zatem wiec swoją dyspozycję modlitwy za
Towarzystwo i Koscioł bardzo na serio spędzał teraz cały czas odmawiając
Rozaniec i wszelkie modlitwy, modląc się ciągle nawet w bezsenne noce za
poszczegolnych Jezuitow, za nasze Misje , za nasze wspolnoty, za O. Generała,
za całe Towarzystwo, za Papieza za cały Koscioł oraz wszelkie potrzeby swiata.
Przy roznych odwiedzinach wykazywał wiele zainteresowania sprawami Misji,
Towarzystwa, Koscioła i swiata. Pomagało mu to praktycznie do modlitwy
w tych celach. Podziw brał skąd było u niego tyle energii, wytrwania w ciągłej
modlitwie. Pod koniec
roku, ktoregos dnia O. Andrzej zasłabł przy Mszy
Świętej, wydawało się ze to juz koniec, ale podniosł się – jednak od tej chwili juz
nie mogł odprawiac Mszy sw. Została mu tylko codzienna Komunia sw. Gdzies
rok temu powiedział mi ze „Pan Bóg dał mu do wyboru” – umrzec wkrotce lub
zostac i cierpiec za Koscioł i za swiat. Odpowiedz jego była Pawłowa: „Panie Ty
wiesz co jest lepsze, postąp ze mną wedle Twojej Woli” – „Sume et Suscipe”...
- całą moją wolność - wyglądało, że Pan potrzebował całkowitej ofiary
swojego oddanego sługi . Oddanego sługi ? Tak . Wolno mi teraz wyjawic
co znam z jego zwierzen wewnętrznych, ze O. Andrzej zachował cnotę
niewinnosci viginitas i czystosci nienaruszonej od swoich najmłodszych lat.
Czy to nie Boze wybranie ? , naturalnie, musiał pilnie i bohatersko
wspołpracowac
z łaską Bozą. Jakies trzy tygodnie przed swoja smiercią
O. Andrzej powiedział mi nie w duchu narzekania, ale jako stwierdzenie faktu:
„slepota i taka przewlekła to jest bardzo wielkie cierpienie”. On, ktory tak by
chciał czytac , pisac , był
skazany na bezczynnosc, nawet najprostsze
czynnosci, pragnienie zrobienia
czegos bardzo prostego było
niemozliwe. Potrzebne było ciągłe ofiarowanie się, cierpliwosc i jeszcze raz
cierpliwosc. Tak od osmiu lat, bezustanne ofiarowanie swojego kalectwa Panu
Bogu i bezustanna modlitwa w intencjach Towarzystwa, Koscioła i swiata. W
tym wszystkim O. Andrzej Pirog był nadzwyczaj pogodny, wyrozumiały. Nigdy
nie narzekał, zapytany odpowiadał ze zawsze czuje się „dobrze, bez kłopotow”.
W tych cierpieniach wielką pomocą był dla niego jego wierny pielęgniarz, pan
Happy Kaunda – delikatny, umiał przewidywac Ojca potrzeby. Mozemy
podziękowac Panu Bogu, ze wybrał sobie w naszej Prowincji taką całopalną
ofiarę dla siebie. Mozemy byc wdzięczni O. Andrzejowi, za
swiadomą
zgodę na jeszcze mu nieznane cierpienie i za całkowitą ofiarę z siebie dla Bozych
celow. Ojciec Andrzej Pirog pozostanie dla nas przykładem
całkowitego oddania się Panu Bogu i zjednoczenia z Nim, jak rowniez

Rekolekcje wielkopostne
.
...Czas błogosławionych spotkań
z Ko ciołem wiary - dla każdego z nas ...
„ Nie lękajcie się” ...!

Czwartek - 30.03.2017 r.
17.30 - Msza więta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich parafian.
20.30 – Wieczorne Spotkanie Modlitewne i Apel Jasnogórski dla chętnych.

Piątek - 31.03.2017 r.
8.00 – spotkanie rekolekcyjne ks. Rekolekcjonisty z Gronem Pedagogicznym
i pracownikami Szkoły Podstawowej.
9.00 - Msza więta z nauką rekolekcyjną dla uczniów Szkoły Podstawowej.
10.15 – Film rekolekcyjny.
Film w dwóch grupach dla dzieci 0 – 4 i dla 5 - 3 Gimnazjum.
Konkurs plastyczny - Mój rysunek na temat filmu.
11.30 –Msza więta i nauka dla Gimnazjalistów.
17.00 – Msza więta i rekolekcyjna Droga Krzy owa po Wietrznie.
20.30 – Wieczorne Spotkanie Modlitewne i Apel Jasnogórski dla chętnych.

Sobota - 1.04.2017 r.
9.30 – Msza więta z nauką rekolekcyjną dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej i młodych z Gimnazjum.
17.30 – Msza więta z nauką rekolekcyjną.
Spotkanie rekolekcyjne z modlitwą ró ańcową za Misje więte dla mał onków.
20.30 – Wieczorne Spotkanie Modlitewne i Apel Jasnogórski – przy Maryi
naszej Matce i Królowej - dla chętnych.

Niedziela - 2.04.2017 r.
8.00 - Msza więta z nauką rekolekcyjną.
11.00 - Msza więta z nauką rekolekcyjną.
15.30 - Gorzkie ale z kazaniem pasyjnym i Msza więta.
Zakończenie Parafialnych Wielkopostnych Rekolekcji.

Celebracja Sakramentu Spowiedzi w tygodniu według planu

