Intencje mszalne w tygodniu 28.01 - 3.02.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Henryk Parylak - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Henryk Parylak - intencja od teściowej z rodziną

Środa

17.00

zm. +Henryk Parylak - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

zm. +Henryk Parylak - intencja od teściowej z rodziną

Piątek

17.00

zm. +Henryk Parylak - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

7.30

za zmarłych z rodziny Czajów, Przybyłów, i w pewnej intencji

Sobota

17.00

za parafian

Niedziela

8.00

zm. + Zofia Helenarska - intencja od Róży

Niedziela

10.30

zm. + Józef Leś i Stefania

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 27.01.2019 r.
1. Dziś 3 niedziela zwykła.
2. W sobotę - 2.02 - Święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej.
2.02. jest to w Kościele dzień życia konsekrowanego, ofiarami na tace wspieramy
Siostry Karmelitanki z Przemyśla. W tym dniu Msze Święte i również poświecenie
gromnic o godzinie 7.30 i 17.00. Na Mszy Świętej o godzinie 17.00 spotkanie dla
klasy trzeciej szkoły podstawowej - przed Pierwszą Komunia Świętą i ks. Łukasz
Mroczek opowie nam również na tej Mszy Świętej o kwietniowym wydarzeniu
wiary w Dukli - Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej (SMAP).
3. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca lutego.
Do chorych w udam się w piątek od godziny 8.00. Dzieciom i nam wszystkim
przypominam o sakramencie pokuty- spowiedzi, o pierwszym piątku zwłaszcza
tym, którzy zapominają o formowaniu sumienia przez sakrament pokuty.
4. W trzecią niedzielę na Kościół i na parafie Wietrzno ofiarowano - 2720.00 złp.
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Zapisuje ofiarodawców w Księdze Ofiar.
5. Za tydzień zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych. Cieszę się również z Róży
ministranckiej. Pamiętajmy, że za tydzień niedziela adoracyjna.
6. Do sprzątania kościoła - na sobotę - i do uprzątnięcia choinek i szopki proszę
rodziny; Kolanko, Bujek, Śliwiński - Kreżałek, Czaja. Dziękuję rodzinom; Albrycht,
Uliasz i Marosz za ostatnie sprzątnie kościoła.
7. Zapowiedzi przedślubne; Sławomir, Michał, Pietruszka s. Jana i Jolanty z naszej
parafii i Paulina Stachurska c. Tadeusza i Teresy - parafia Skalnik. Zapowiedź I.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
9. Odeszła do Domu Ojca śp. Lucyna Szydło. Wieczny odpoczynek ...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 4 / 27. 01. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się...
Z Liturgii Słowa.
3 Niedziela zwykła.
„Czytano więc z Księgi, Księgi Prawa Bożego,
dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak,
że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nehemiasz,
oraz kapłan - pisarz Ezdrasz, jak i lewici,
którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu:
„Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu, Panu.
Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!”. Cały lud
bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Prawa”.
Z Księgi Nehemiasza ( Ne 8,1-4,5-10)
Jakże tragiczne byłoby moje życie, gdyby Jezus nie przyszedł na ziemię i nie umarł
na krzyżu za mnie. Nie mogąc sam siebie oczyścić z grzechów byłbym skazany na
wieczne potępienie. Tylko dzięki Jego wcieleniu, narodzinom, życiu, śmierci
i zmartwychwstaniu mogę żyć nadzieją na wieczne szczęście. Ale czy jestem za to
Jezusowi wdzięczny? Czy cenię sobie ten dar? Czy nie lekceważę tego znaku ?
Uzdrowienie mojego serca wymaga czasu. Potrzebna jest moja decyzja, wysiłek,
a nawet i smak łez, jak u Izraelitów przy czytaniu i zrozumieniu Bożego Słowa, po
to, by pośród codziennych spraw wybierać te, które uszlachetnią, zbliżą ku Bogu.
Czasem decyzja wymaga wielu wyrzeczeń, rezygnacji z tego, co przyjemne, nie od
razu jest się już innym człowiekiem. Apostołowie każdego dnia musieli wybierać
i konsekwentnie podążać drogą życia za Jezusem. Stawali wobec słabości, zła,
pychy, złych nawyków, ale walczyli ze słabościami i pokusami. Bliskość Boga
dawała im szczęście i radość. Przyjęli nowe warunki życia, które doprowadziły ich
do łaski świętości. To ważne wskazanie i dla mnie, na dziś, na teraz, na tutaj.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary i życia duchowego.
Więcej być, niż mieć...
Finanse Parafii Wietrzno w 2018 r.

Wpływy i rozchody finansowe naszej parafii Wietrzno w 2018 roku opierały się
o dotacje i wkład własny, wkład, czyli owoc ofiar parafian z 3 niedzieli każdego
miesiąca. Wielkość tych sum wyraża się rzeczywiście w następujących liczbach;
1. Dotacje; Gmina Dukla - 20.000,00; Urząd Ochrony Zabytków Przemyśl 20.000,00; Starostwo Powiatowe w Krośnie - 15.000,00 ; Urząd Marszałkowski
w Rzeszowie - 10.000,00 i wkład własny - ofiary z 3 niedzieli miesiąca - 46.310.00.
Statystycznie przedstawiając wkład własny - w ofiarności na kościół i parafie
uczestniczy około 160 rodzin. Mniej więcej 50 rodzin nie uczestniczy w ofiarach.
Średnia - na miesiąc - w 2018 roku - to suma - 3,859,16, a w kontekście jednej
rodziny - statystycznie - przedstawia się to następująco; na wszystkie rodziny
w parafii razem - i również na te rodziny, które nie uczestniczą w znaku ofiarności
- na miesiąc - przypada - 18,37 złp. a na cały rok - 220,52 złp.
Największe wydatki w 2018 roku to; konserwacja tabernakulum i jego ponowne
pozłocenie wraz z konserwacją Obrazu Matki Bożej Królowej Aniołów - suma
47.102,62; wmontowanie zasłony z hejnałem na otwieranie i zasuwanie Obrazu
Matki Bożej - 11.685.00; ogrzewanie Kościoła - piec, grzejniki itp. - 21.156,00;
doprowadzenie instalacji gazowej do kościoła wraz z projektami i bezpiecznym
połączeniem do sieci gazowej - 8.042,40; impregnaty na konserwacje ławek
w kościele, farba na malowanie plebani, farby i impregnaty - 8.428,47 złp ;
dopełnienie nagłośnienia placu kościelnego - 1.400,00; kosiarki - 798,00 i 1.591,00;
wełna mineralna na ocieplenie stropu i ścian Kościoła - 3,557,13, prace ziemne
przy cmentarzu z poszerzeniem miejsca na boczny parking - 1500,00; zakup tui,
winogron, róż, jodeł, choinek - 2437,89; dywany pod boczne ołtarze - 450,oo;
żwir, cement, piasek na kompostownik - 1391,74 ; benzyna do koszenia trawy,
wywóz śmieci z cmentarza, koszenie trawy na cmentarzu, kompostownik, oraz
pielęgnacja cmentarza - 6,228,70; kinkiety do prezbiterium, kinkiety przedsionka
bocznego i pod chorem - 1.255,33; podatek - 508,00 ; prąd, energia elektryczna
i gaz - oplata stała - 3,061,58; remont - malowanie plebani - 5,935,31; kotary do
drzwi bocznych kościoła na sezon zimowy - 447.80; ubezpieczenie kościoła 300,00, i inne wydatki wpisane w funkcjonowanie parafii; papier na gazetkę,
tuner do drukowania parafialnej gazetki, olej, wino, komunikanty, kadzidło,
kolorowe gazetki, ofiary na Seminarium i na Kurię w Przemyślu, ofiary na Caritas,
na misje, Miva Polska, na hospicjum w Krośnie, sprzęt do obcinania i formowania
tui, róże do ołtarza polowego, sprawy gospodarcze wydatki na Gaik „Zacisze”,
ogniska parafialne, dary na św. Mikołaja i na Boże Ciało, materiały kancelaryjne
i kurialne, materiały duszpasterskie, materiały od księdza Dziekana, nagrody,
podziękowania, strona internetowa Parafii Wietrzno, wynagrodzenie dla Pana
Kościelnego, woda na cmentarzu, paschalna świeca, dekoracje świąteczne,
oświetlenia choinkowe, ofiary za pranie bielizny kościelnej i obrusów na ołtarze,
kwiaty do Bożego Grobu, reflektory, żarówki, biurko do kancelarii, materiały
gospodarcze, pozwolenia konserwatorskie, skrzynka na licznik gazu, (cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?
Freski w prezbiterium
i w nawie kościoła.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dzieci w kościele (cdn.)

Jak sprawić, by dziecko w kościele zachowywało powagę miejsca – pozostając
zarazem dzieckiem? Chyba nie ma na to jednej dokładnej recepty. Ale siedem
prostych rad może nam pomóc.
Szóste: zabieraj zawsze dziecko na Mszę Świętą. Bardzo ważne jest, by dziecko
mogło aktywnie uczestniczyć w nabożeństwie. Podczas Mszy, niech dzieci biorą
udział w ofiarowaniu, w modlitwie, lub śpiewają razem znane im pieśni kościelne.
Siódme i nie mniej ważne to; rozmowa na tematy wiary… W drodze do kościoła
rozmawiajmy z dzieckiem o tym gdzie i po co idziecie. Przypominajcie dziecku
znane modlitwy, przypominajcie jak chodziliście i wy sami do kościoła. Warto też
umówić się z dzieckiem na konkretne i proste zasady dotyczące zachowania.
Powiedz jako rodzic, że chcesz, by dziecko stało przy Tobie, było cichutko, robiło
to, co Ty. Ale jednocześnie zapytaj dziecko czego ono potrzebuje?
Na koniec jeszcze bardzo ważne: nie zabieraj do kościoła zabawek albo jedzenia.
Nie pozwalaj się dziecku oddalać, ale też nie trzymaj go kurczowo za rękę.
Niech będzie przy Tobie i bierze przykład z tego, jak i Ty przeżywasz spotkanie
z Bogiem. Chcecie czy nie – ale to rodzice są przykładami dla dzieci, naśladują ich.
Jest to zatem szansa, by przekazać im prawidłową postawę wiary. A jeśli mimo
wszystko coś poszło nie tak? Np. Jesteś na Mszy Świętej i Twoje dziecko zaczyna
płakać lub biegać po kościele. Po pierwsze: reaguj od razu. Jeśli nic nie zrobisz –
dziecko nie będzie wiedziało, że jego zachowanie nie jest właściwe. Przypomnij
dziecku czym jest Kościół. Jeśli przegrałeś małą bitwę – nie trać nadziei. Wyjdź
z dzieckiem na zewnątrz. Zapytaj, co się dzieje, że zignorowało Twoją prośbę.
Wyjaśnij mu jeszcze raz gdzie jesteście, przypomnij jakiego zachowania Ty od
niego oczekujesz. Mów spokojnie, bez podnoszenia głosu, i jeśli się postara –
na pewno uda mu się być grzecznym do końca Mszy Świętej. Dzieci potrzebują
wiedzieć, że rodzice w nie wierzą! Łatwiej im wtedy uwierzyć w samych siebie.

