Intencje mszalne w tygodniu 28.09 - 4.10. 2015
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17 .00

zm.+ Tadeusz Olbrycht - 5 rocznica śmierci

Wtorek

11.00

1. Msza święta odpustowa - za parafian.
2. zm.+ Bogusława i za zmarłych z rodziny Solińskich,
Jastrzębskich, Orłowskich.

Wtorek

17.00

zm. + Michalina Piotrowska

Środa

17.00

zm. + Leszek Lawera - intencja od P. Jastrzębskiego

Czwartek

17.00

zm. + Leszek Lawera - intencja od strażaków

Piątek

17.00

zm. + Leszek Lawera - intencja od brata Edwarda

Sobota

17.00

zm. + Leszek Lawera - intencja od kolegów

Niedziela

8.00

zm. + Leszek Lawera - intencja od kolegów z Huty szkła w Krośnie

Niedziela

10.30

zm. + za parafian

Niedziela

15.30

Ogłoszenia duszpasterskie - 27.09.2015 r.
1. Dziś 26 Niedziela zwykła, to już ostatnia niedziela września.
2. W tygodniu Msze Święte już o godzinie 17.00.
3. Odpust parafialny we wtorek. Suma o 11.00 i wieczorna Msza Święta o 17.00.
4. W tygodniu pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca października.
5. Parafianie ofiarowali w 3 niedziele miesiąca - 3100 złp. Bóg zapłać ofiarodawcom.
Przygotuje sprawozdanie z ofiar - dla rodzin w parafii - w późniejszym terminie.
6. Jeszcze prośba od parafian aby w czasie pochówku na cmentarzu trzymać się
porządku, który wyznacza P. Jan Bogacz - z Rady Duszpasterskiej odpowiedzialny
za cmentarz - dla lepszego porządku i troski o nasze wspólne dobro.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę 3.10. - proszę rodziny ze starej jeszcze listy;
Nykiel /61c/, i Stanisz /172a/, a dziękuję za sprzątanie i za kwiaty na nasz odpust
rodzinom; Nowak, Knap, Pytlak - Sołtysik, Białogłowicz, Czelniak.
8. Zachęcam do praktykowania nabożeństw różańcowych i odmawiania Różańca
wraz z Kościołem w październiku, oraz też do konkursu różańcowego.
9. Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania w zakrystii, a na
kościele wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.
Zapowiedzi przedślubne; 1. Mirosław, Mikołaj Mermon - z Wietrzna i Magdalena
Kucharska parafia Jasionka - zapowiedz III.
2. Jakub Wojciech Nykiel i Zuzanna Rozalia Topolska - z parafii Wietrzno.
Zapowiedz. III. Polecam Ich narzeczeństwo modlitwie Was, parafian.

Podziękowanie za prace przy parafii.

Parafia składa podziękowanie za prace wykonane w tym tygodniu osobom.
P. Zygmuntowi Nowakowi za wytycznie drogi wokół kościoła; i ponadto jeszcze

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

Zrozumieć Słowo.
O Ewangelii z Sercem.
… „ Kto Wam poda kubek wody do picia,

dlatego, że należycie do Chrystusa,
zaprawdę powiadam wam,
nie utraci swojej nagrody”...
… z Ewangelii św. Marka.

Ewangeliczny kubek wody.
W Kościele Boża Miłość nie jest wcale łatwo
wpadającą w ucho czy chwytającą za serce
piosenką, chociaż niekiedy Bóg posługuje się
nawet i piosenką aby do nas ludzi wierzących przemówić. Boża Miłość nie ma nic
wspólnego z tak zwanym pięknym uczuciem
i wielkimi emocjami, jakim
zwykliśmy Miłość nazywać, chociaż piękno zawsze do Boga prowadzi i wzbudza w
sumieniu wielkie pragnienie doskonałości. Boża Miłość to równocześnie dramat i
krzyż; to dramat odrzucenia i niezrozumienia łaski, dramat przegranej, a nawet i
klęski. W sposób bardzo niezwykle realistyczny opisuje ten znak dramatu
Ukrzyżowanej Bożej Miłości św. Paweł Apostoł.
Według Apostoła Narodów, Sługa Boga - człowiek wierzący - musi być życiem
wyrzeźbiony, ogołocony, uniżony, posłuszny aż do śmierci. Znakiem tego uniżenia
jest ów „ewangeliczny kubek wody”, kubek podany innym z miłością. Tak, świat
współczesny, w którym żyjemy, nie zawsze o geście kubka wody i ofiarowania go
innym pamięta; przeciwnie świat nastawiony na sukcesy zapomina o Ewangelii. Ta
postawa i filozofia współczesnego świata rodzi niestety niekiedy egoizm. Ewangelia
przypomina i wskazuje wciąż na nowo gest ofiary Jezusa Chytrusa, Jego Serce, i Jego
miłujące słowo będące owocem ofiary krzyża. Jezusowe Słowo to również źródło
łaski dla nas wierzących. Dziś jest nam na nowo ofiarowany czas dla zrozumienia
siebie, czas patrzenia, czas kontemplacji, czas miłości i wejścia w sam środek Bożej
Miłości. A w nim Bóg czyni nas świadkami ewangelicznych wydarzeń. Potrzeba nam

Na drogach modlitwy.
Św. Ignacy Loyola mawiał i zapisał: "Módl się
tak, jakby wszystko zależało od Boga. Działaj
tak, jakby wszystko zależało od Ciebie." Jest to
chyba najbardziej zdrowe podejście do naszego
życia i do duchowości, które jest owocem wiary,
służby i modlitwy. Dobrze rozumiane i wcielone
w życie Słowo Boże - owoc modlitwy - daje poczucie wewnętrznej pełni. Jedno z
dawnych przysłów mówi, że drzewo rośnie pękaniem kory. Coś podobnego dzieje
się z człowiekiem. Rośnie on duchowo przechodząc przez życiowe trudności, które
nazywamy często kryzysami. Aby wzrastanie było możliwe, tym czasami trudnym
doświadczeniom powinna towarzyszyć modlitwa. Jest ona również - szczególnie
wówczas - zmaganiem; ma wielką wartość. Stanowi drogę ku duchowej dojrzałości,
ku świętości. Popatrzmy na modlitwę Jezusa która była owocem Jego misji i zarazem
podsumowania życia. Jezus oddalił się sam na odległość jakby rzutu kamieniem,
upadł na kolana i modlił się słowami: "Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten
kielich. Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie". Wtedy ukazał Mu się
anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce
jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste
krople krwi, sączące się na ziemię”. (Łk 22, 41-43)./
cdn./.

Współczesne zagrożenia duchowe.
Dzieci bez kontroli ... przed ekranem. !

W USA - w wyniku długoletnich badań - stwierdzono wiele negatywnych postaw i
oddziaływań - zwłaszcza wśród młodzieży i dzieci - wywołanych długotrwałym i
również nadmiernym obcowaniem z Ekranem oraz
z Internetem. Można je
również zaobserwować u nas - w Polsce - a są nimi;
a) otyłość i
lenistwo, zanik troski o kondycję fizyczną;
b) kłopoty dzieci z uporządkowaniem świata i znalezieniem swojego miejsca w nim;
c) zwiększenie negatywnych emocji i nadmiar złej agresji, złości i gniewu;
d) zmniejszenie wrażliwości na cierpienie innych ludzi;
e) przyjmowanie wzorów i postaw wykreowanych w mediach;
f) rozerwanie związku między pracą a płacą - w mediach pokazuje się korzystanie
z bogactwa i luksusu, ale nie pokazuje się codziennej, rzetelnej, i uczciwej pracy;
g) konsumpcjonizm i nadmierna postawa roszczeniowa młodego pokolenia;
h) relatywizacja i rozmycie granicy miedzy dobrem a złem;
Telewizja, Internet, Media, posługuje się głównie obrazem, przekazem dźwiękowym,
bardziej oddziaływają na emocje, uczucia, afekty ludzi. To powoduje, że człowiek
współczesny nie potrafi od razu odróżniać prawdy od fałszu. Słowo i agresja płynąca
z mediów wymusza równocześnie złe czyny, nie daje refleksyjnego wartościowania.
Dzieci - zwłaszcza do 9 roku życia - nie są w stanie w pełni odróżnić nadmiernej
fikcji mediów od realnej rzeczywistości pokazywanej w mediach. Nie jesteśmy
jednak w tym wielkim procesie wychowania dzieci i młodzieży skazani na klęskę.
Pamiętajmy, że Ekrany odgrywają dużą rolę w życiu tych dzieci, u których takiej roli

Z dziejów historii parafii i miejscowości Wietrzno.
Cześć. 11.

Jeszcze warto przypomnieć kilka ciekawych faktów z historii samego Wietrzna
z czasów Polski Ludowej - tzw. PRL- u. W 1948 - wielki pożar strawił Dom Ludowy
i organistówkę. W 1950 wybudowano kładkę nad Jasiołką do Równego. W latach
1954 -1955 - XX wieku dokonała się elektryfikacja wioski. Po czasach stalinowskich
w latach (1956 -1957) powstał nowy Dom Ludowy. 28.04.1963 - wybudowano nową
Szkołę w Wietrznie, dzięki decyzji ks. Biskupa przemyskiego Franciszka Bardy, który
przekazał na rzecz szkoły działkę gruntową „Browarzysko” jako dar pod jej budowę.
Jesienią pod przewodnictwem kierownika szkoły P. Józefa Kopacza wykonano
pierwsze roboty ziemne. Decyzja ks. Biskupa wywołała wielki sprzeciw ówczesnych
polskich władz. W 1967 r. dokonała się gazyfikacja wioski Wietrzno. Jeszcze jedna
ciekawostka - w 1972r . na poświecenie pojazdów mechanicznych z okazji święta św.
Krzysztofa przybyło 50 motocykli i tylko jeden samochód. 1991 r. powstał w wiosce
wodociąg wiejski. Znakiem bezcennym dla każdej parafii jest kościół. Kościół w
Wietrznie jest bezpośrednio związany z historią powstania parafii. Zaistnienie każdej
parafii w Kościele związane jest zawsze z budynkiem kościoła. Według powtarzanej
opinii niektórych historyków, kościół w Wietrznie istniał w dwóch miejscach. Kościół
najstarszy miał się znajdować na terenie zabudowań dzisiejszego Domu Ludowego.
Inna opinia potwierdza, że najstarszy kościół istniał na tym samym miejscu gdzie stoi
obecny, mimo, że nie dotrwał on do naszych czasów. Wydaje się, że ta druga opinia
historyczna jest właściwa. Niektóre bowiem elementy starego kościoła są zachowane
w obecnym kościele. Są to elementy belkowe i ...chyba ambona, która po rozpoczętej
konserwacji okazała się o starsza niż pierwotnie przypuszczano. Innym argumentem
przemawiającym za tym, że oba kościoły - stary i nowy - oba drewniane - stały na tym
samym miejscu jest cmentarz. Cmentarze były zawsze usytułowane wokół kościoła,
dopiero reformy józefińskie z XVIII w. zmieniły ten stan. Nie ma w Wietrznie innych
śladów cmentarza poza tym, który jest obecnie widoczny wokół kościoła z 1752 roku.
Zatem raczej niemożliwym jest stwierdzenie, że pierwszy kościół był umieszczony
gdzie indziej - w innym miejscu - poniżej obecnego. Obecny kościół parafialny drewniany - powstał w stylu karpackiego baroku, wybudowany przez nieznanego
architekta w miejsce pierwszego - o którym wspomina ks. Jan Długosz - w 1752 r. pod wezwaniem św. Michała Archanioła. W XX w.
kościół ten został przebudowany i gruntownie
odremontowany. Podobną również jeszcze „kosmetykę
remontową” przeszedł w XXI wieku. W głównym ołtarzu
tej świątyni umieszczony jest gotycki obraz Matki Bożej z
Dzieciątkiem, zwanej nie tylko przez miejscowych
parafian - Maryją Królową Aniołów z Wietrzna.
Konsekracja kościoła nastąpiła w 1761 roku - czyli 9 lat
po budowie. W 1880 r. kościół ozdobiono
cenną
polichromią autorstwa Leona Wróblewskiego/cdn./.

Odpust św. Michała Archanioła.

