Intencje mszalne w tygodniu 27.07. - 2.08.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Florian Pelczarski

Wtorek

18.00

zm. + Tadeusz Kluz

Środa

18.00

zm. + Zenon Zborowski

Czwartek

18.00

zm. + Rudolf Czelniak

Piątek

18.00

zm. + Radosław Drożdżak - od Grażyny i Jana Góreckich

Sobota

18.00

zm. + Władysław i Helena Kozubal

Niedziela

8.00

Radosław Drożdżak - intencja od siostry Ewy z rodziną

Niedziela

11.00

Msza sw. odpustowa - za parafian

Niedziela

15.30

zm + Wojciech i Anastazja Czaja

Ogłoszenia duszpasterskie - 26.07.2015 r.
1. Dziś 17 Niedziela zwykła. Trwa czas urlopów i wakacji. Niech ten czas będzie
okazją dla nas do pogłębienia wiary w Bożą Obecność. Nie zapominajmy również
o codziennej modlitwie, niedzielnej Mszy Świętej, dobrych uczynkach. Ta zachęta
skierowana jest nie tylko do dzieci i do młodzieży ale i do nas dorosłych. Dziś po
Mszach Świętych poświecenie pojazdów samochodowych i błogosławieństwo
kierowców. Ofiary które składamy przy tej okazji przeznaczone są na misje i na
misjonarzy - jest to akcja Mivy Polskiej - pod hasłem; 1 grosz za 1 kilometr.
2. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
3. W trzecią niedzielę miesiąca parafianie ofiarowali na potrzeby parafii i Kościoła
1610 złp. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom, którzy pamiętali o tej inicjatywie
i o 3 Niedzieli miesiąca.
4. Nasz Odpust parafialny - Matki Bożej Królowej Aniołów - za tydzień o 11.00 poprowadzą Ojcowie Bernardyni z Dukli. Będzie też na nim obecny zaproszony
ks. Józef Fejdasz - wieloletni proboszcz z Wietrzna.
5. Do sprzątania kościoła - na sobotę 1.08. - ze względu na odpust parafialny w celu generalnego sprzątania Kościoła, umycia okien (itp.) proszę rodziny ze starej
jeszcze listy sprzątających; Zajdel - Bogaczyk /29 a/, Rymek / 22a/, Górecka/165a/,
Drożdżak /165/, Jastrzębski/190/, dziękuję za sprzątanie i za kwiaty rodzinom;
Albrycht i Nowak - Szwast.
6. Tygodnik „Niedziela” w zakrystii, na kościele kolejny numer Gazetki Parafialnej.
7. Została poprawiona jakość oświetlenia w prezbiterium - zostały zakupione nowe
reflektory. Koszt tej inwestycji - 598 złp.

Podziękowanie za prace przy parafii.
Parafia składa podziękowanie za prace wykonane w tym tygodniu rodzinie Tadeusz
i Małgorzata Szopa za usuniecie pozostałości po ściętym drzewie na cmentarzu przy
dzwonnicy; oraz P. Dariuszowie Zimie za wmontowanie ulepszonego oświetlenia

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

O Ewangelii - z Sercem.
„Zachęcam Was ja, więzień w Panu,
abyście postępowali w sposób godny powołania,
jakim zostaliście wezwani, z całą pokorą
i cichością, z cierpliwością, znosząc siebie
nawzajem w miłości.
Usiłujcie zachować jedność”...
św. Paweł Apostoł
O co najczęściej ludzie proszą Pana Boga?
Najczęściej proszą o zdrowie, o pracę, o cuda,
o szczęście, naprawienie międzyludzkich relacji.
Niekiedy jednak mam wrażenie, że zapominają,
iż dostali coś znacznie cenniejszego:
odpuszczenie grzechów.
Pełnia łaski, którą otrzymujemy od Boga, to nie
jest kwestia przelicznikowa - choć byśmy czasem
tak chcieli, i nawet niekiedy bylibyśmy skłonni
może zubożeć w zamian za zdrowie, czy
za pomyślność - ale u Boga nie ma targowania,
czy owego naszego przeliczania -„coś za coś”. Bóg nie jest tym, który przelicza,
bogactwo
Bożej łaski ogarnia i przeszłość, i przyszłość; i ciało, i duszę; nas
całych. Wszystko.
Aby jednak docenić te dary; Bożą łaskę, przebaczenie, przywróconą czystość, czy
miłosierdzie, potrzeba wolnej woli i chęci każdego człowieka. Jest to kwestia pokory
zrodzonej z codziennych doświadczeń? Jest to kwestia naszego wyboru, wyboru
powtarzanego po wielekroć w pamięci serca słowami; „Panie zmiłuj się nade mną
grzesznikiem”? Odpuszczenie grzechów jest zatem tym, co przyjmujemy najpierw
od Boga, a potem idziemy głosić innym ten dar jako świadkowie. Bóg przelał za nas,
ludzi, swoją krew; odkupienie się już dokonało i stale się dokonuje w Kościele;

O modlitwie słów parę...
Jak modlić się Mszą Świętą?
Po co jest Msza Święta - Eucharystia.? Służy ona
dla uświęcenia każdego człowieka, oraz każdej
chrześcijańskiej wspólnoty, rodziny, domu.
Eucharystia - Msza Święta - pomaga w stawaniu się
lepszym człowiekiem, utwierdza w dobru i miłości,
wyzwala i oczyszcza z grzechów, przybliża do Boga
i do Nieba, kształtuje sumienia wiernych w Kościele.
Na każdej Eucharystii dokonuje się nasze uświęcenie
i zbawienie. Na Mszy Świętej Jezus za nas umiera
i otwiera nam Niebo. Na Mszy Świętej wyznajemy, że
jesteśmy słabi, grzeszni i potrzebujemy pomocy Bożej
Łaski. Na Mszy Świętej pogłębiamy wiarę w Boga Ojca, jednoczymy się z Nim i
kształtujemy z Nim swoją więź i przyjaźń. O jakże ważnej konieczności
uczestnictwa w Liturgii Mszy Świętej, przyjmowania treści Słowa
Bożego i
cudu Komunii św. mówił sam Jezus:
„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna
Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie.
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę
w dniu ostatecznym”. (J 6, 53-54).

Jak zatem najlepiej uczestniczyć we Mszy Świętej ?
Uczestnictwo we Mszy świętej może być zewnętrzne i wewnętrzne.
Dobrze uczestniczyć zewnętrzne we Mszy Świętej - Eucharystii oznacza:
nie spóźniać się na Mszę Świętą, nosić godny strój - ubiór, modlić się i śpiewać
pieśni, odpowiadać na aklamację mszalne, włączając się tym samym w Liturgie
Kościoła, godnie i odpowiednio się zachowywać, właściwie wykonywać gesty
i postawy liturgiczne, strzec się nudy i rutyny w czasie modlitwy, prawidłowo klękać
- a nie tylko udawać, że się klęka; przekazywać z wiarą znak pokoju, włączać się
do liturgii poprzez: czytanie lekcji mszalnych i wezwań modlitwy powszechnej,
przynoszenie darów, zbieranie kolekty i ofiar mszalnych; w ciszy i zasłuchaniu
umiejętnie oczekiwać na Misterium Mszy Świętej, i nie zagubić Tajemnicy Bożej
Obecności w kościele - a przypomina tą Bożą Obecność wieczna lampka; należy
pamiętać również o dziękczynieniu po Mszy Świętej, wszak świątynia - kościół
to miejsce wzrastania w Łasce, dojrzałości i we wspólnocie Kościoła.
Dobrze uczestniczymy wewnętrznie - duchowo - we Mszy Świętej gdy:
wiernie przygotowujemy się do Niej przez modlitwy własne przed Mszą Świętą;
umiejętnie składamy po Niej dziękczynienie; staramy się skupić na modlitwie
i staramy się zrozumieć przekaz wiary Kościoła i Bożej Obecności; śledzimy
i wewnętrzne łączymy się z modlitwą kapłana; uważnie słuchamy Słowa Bożego
i wypowiadanych modlitw Kościoła; ofiarujemy Bogu w łączności z kapłanem
Boską Ofiarę i swoje codzienne życie; przyjmujemy Komunię św. i zachowujemy

Z historii parafii i miejscowości
Wietrzno.
(Dzieje parafii na przestrzeni wieków).
Cz. 1.

Przyciemniony jest Jezusowy Kościół z powodu
słabości ludzkiej natury, z powodu grzeszności i
niezrozumienia, ale zarazem pięknym jest Kościół
dzięki Bożej łasce i sakramentowi wiary. Tak pisał niegdyś św. Ambroży - biskup
Mediolanu. Te jego słowa - sparafrazowane - stały się i zachętą i Bożą inspiracją do
zebrania ważnych informacji na temat odziaływania i roli Kościoła Powszechnego w
utrwalaniu pamięci i tożsamości parafii Wietrzno na
przestrzeni lat historii
i dziejów tego skrawka polskiej ziemi w Beskidzie Niskim na Dukielszczyźnie.
Kościół przynosi wierzącym zbawienie. Zbawienie zaś jest owocem Jezusowej
Miłości i ofiary Krzyża. Zbawienie jest też bezinteresownym darem.
Natura
nasza potrzebuje Bożej Miłości, i to Miłości Ukrzyżowanej gdyż sama z siebie nie
potrafi do końca umiłować wysiłku stawania się człowiekiem. Dopiero łaska Boża
wnosi do natury ład i harmonię, porządkuje świat wartości, daje zrozumienie cyklu
przemian i oczyszczenia, wnosi dar życzliwości i łagodności. Kościół jest znakiem
tych przemian i wzrastania w Bożej Miłości. Kościół jest równocześnie
fundamentem opoką dla tych stałych i niezmiennych zasad ofiarowanych dla całej
ludzkości.
Jan Paweł II - Papież - uczył że Kościół proponuje dar tożsamości i
pamięci jako
formę kształtowania nauki o Małej Ojczyźnie. Służy temu
również niniejsza próba zebrania historycznych dziejów parafii św. Michała
Archanioła w Wietrznie - dla
potrzeb parafii i powstającej strony internetowej.
Jest to zarazem dobra okazja aby zrozumieć, jak ważna jest znajomość praw historii,
umiejętność rozeznawania źródeł, przekazywania informacji, odkrywania korzeni
dziejów, ważnych decyzji i wyborów dla utrwalania tożsamości narodu, znaku ziemi,
a nawet ofiary życia mieszkańców, którzy zamieszkują i żyją na tej wietrzańskiej
niwie - wietrzańskiej ziemi.
Wietrzno to stara miejscowość znajdującą się na terenie dawnego nieistniejącego już
Królestwa Galicji i Lodomerii. Określenie i nazwa „Królestwo Galicji i Lodomerii”
powstało na postawie analizy i refleksji nad historią ziem polskich po XVIII
wieku - po rozbiorach Rzeczpospolitej Szlacheckiej - Rzeczpospolitej Obojga
Narodów - Królestwa Polskiego - po 1773 roku - (III
rozbiór Polski nastąpił w 1795), zwłaszcza ziem
południowej Polski. (cdn.).

Nowy sakrament małżeństwa w
parafii.
Bogu Ojcu dziękujemy za nowy Sakrament Małżeństwa
w naszej wspólnocie parafialnej. Nową drogę wzrastania
w ludzkiej miłości w oparciu o Bożą Miłość wybrali
Maria i Michał Włodyka - Gazda. Niech Jezus - Bóg

