Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm.+ Andrzej w Edward Szwast

Wtorek

17.00

zm. + Andrzej i Edward Szwast

Środa

17.00

zm.+ Andrzej i Edward Szwast

Czwartek

17.00

zm. + Michalin Piotrowska 14 rocznica śmierci

Piątek

17.00

zm.+ Kazimiera Bogacz

Sobota

17.00

zm. + Tadeusz Pytlak

Niedziela

8.00

zm. + Janina i Władysław Kusiak

Niedziela

10.30

zm.+ Kazimiera Bogacz

Niedziela

15.30

za parafian - za kobiety - przed 8 marca

Intencje mszalne w tygodniu 29.02-6.03.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 28.02.2016 r.
1. Dzi 3 niedziela Wielkiego Postu. Pamiętajmy o wyrzeczeniach i postanowieniach
wielkopostnych. Módlmy się równocze nie o jak najlepsze owoce naszych rekolekcji
parafialnych. Niech Pan Bóg otwiera nasze sumienia na swoje dary i na łaskę oraz na
Bo e Słowo. Trzymajmy się źwangelii to najcudowniejsza droga na XXI wiek.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 17.00.
3. W tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca marca.
Dzieciom i młodzie y przypominam o spowiedzi i o pierwszym piątku miesiąca.
Do chorych - udam się w piątek od 8.00 - jest to te wyjazd przed wiąteczny. żdyby
byli jeszcze dodatkowi chorzy, to proszę ich do mnie zgłosić. Przed więtami Paschy
będą spowiedzi w dekanacie i wówczas trudno o wyjazd do chorych. Rekolekcje
parafialne rozpoczną się w czwartek 10 marca, a zakończą w niedziele - 13 marca.
Spowied wielkopostna dla całej parafii -18 marca - od 15.00 do 17.00 - przed
Niedzielą Palmową i Wielkim Tygodniem.
4. Ofiary z 3 niedzieli lutego na Ko ciół i na zaplanowane przy nim prace to sumaś
3050 złp. Bóg zapłac ofiarodawcom, którzy pamiętali o ko ciele.
5. Dziękujemy scholi za poprowadzenie Drogi Krzy owej. Na przyszły piątek proszę
do poprowadzenia rozwa ań Akcje katolicka i Stowarzyszenie „Wiatr”.
6. Policja Tarnowska ujęła sprawców napadu na plebanie w Wietrznie. Zatem mo ną
ju powiedzieć, e sprawcy kradzie y z 23.12.2015 zostali odnalezieni. Trwa obecnie
zbieranie dowodów, aby sprawcom kradzie y udowodnić winę.
7. Zapraszam chętnych Parafian dzi wieczorem na film po Mszy więtej.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 5.03. - proszę rodziny ze starej jeszcze listyś
Rak, Cichy - Cichy, Kamiński - Haniebnikś bardzo dziękuję rodzinomś Wójtowicz
Sajdak - Mercik za ostatnie sprzątnie ko cioła.
9.Tygodnik „Niedziela” - i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania jak zawsze
w zakrystii, a na ko ciele wyło ony kolejny numer żazetki Parafialnej.

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

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć wiarą
Bo e Słowo.
„Mojżesz zasłonił twarz, bał się bowiem
ujrzeć Boga”...
z Księgi Wyjścia - Wj 3,1-15
Serce skruszone, serce starte na proch. Nie ma w nim egoizmu i egocentryzmu.
Nie ma w nim tego egoistycznego „ja”. Tak, takie serce jest zawsze ofiarne i zdolne
przyjąć ofiarną Miło ć. Serce skruszone podoba się Bogu, bo jest - tak samo jak Jego
Serce - napełnione miło cią. Takie serce - sumienie jest wyczulone na żłos Boga, na
żłos Prawdy. Nikt nie jest w stanie o własnych siłach osiągnąć takiego stanu serca.
To łaska. Tylko Bóg mo e stworzyć w nas i ukształtować łaską serce czyste, serce
pozbawione cienia egoizmu i pychy, serce potrafiące kochać i przebaczać.
Jezus pokazuje nam, e droga do Niego trwa przez całe ycie. Tak, gdy działanie,
które człowiek rozpoczyna i słowa, które wypowiada, mające u swojego początku
pokusę kultu siebie samego, zawsze przynoszą gorzkie owoce, które szybko mijają,
i psują wszystko wokół. Miło ć Bo a nie idzie na skróty. Miło ć Bo a nie działa
powierzchownie, na pokaz, by osiągnąć jaki spektakularny sukces. Miło ć Bo a jest
hojna i rozdziela swe bogactwa wszystkim, którzy Ją wzywająŚ głodnym, smutnym
spragnionym, cierpiącym, poranionym, utrudzonym. Z Miło cią Bo ą i ukrzy owaną

Na drogach modlitwy.
Zaproszenie na Drogę Krzyżową
po Wietrznie.

Zapraszam i zachęcam wszystkich
Parafian - mieszkańców Wietrzna - na wierne
towarzyszenie w mojej Drodze Krzy owej.
Umarłem za ka dego z Was, umarłem na
krzy u, na wzgórzu żolgoty. Bogu Ojcu
oddałem w czasie tych godzin wasze grzechy, słabo ci i nałogi, aby cie posiedli
„Nowe ycie”. Przyniosłem Wam wolno ć, która jest darem i zadaniem, jest cudem
mojej miło ci i łaski. Czekam na Ciebie mój
Przyjacielu z Wietrzna,
Przyjacielu z XXI wieku, czekam aby wziął i Ty swój mały krzy i do Mnie
przyszedł po cud i wolno ć. Zapraszam Cię na piątek 11 marca
2016 roku w czasie Rekolekcji Wielkopostnych na godzinę
17.00.

Jezus Chrystus.

ycie Duchowe.

Uczynki Miłosierdzia chrześcijańskiego /cdn./
Spragnionych napoić; „Byłem spragniony, a daliście Mi
pić”. W naszym klimacie nie mamy zbyt wielu okazji do
spełniania tego uczynku miłosierdzia. Nie oznacza to jednak, e ten uczynek miło ci
nas nie dotyczy? Ka dy dzi mo e
spotkać człowieka spragnionego i
nale y mu pomóc bez względu na to czy będzie to bliski czy nieznany, miły czy
te - w naszym mniemaniu - wrogi człowiek. Spragnionego wędrowca mo emy
spotkać na pielgrzymce, wycieczce, w upalny dzień, w pociągu. żdy wydarzy się
jaka katastrofa, powód , trzęsienie ziemi, zawsze w pierwszej kolejno ci potrzebna
jest woda i inne napoje. Mo emy wtedy udzielić pomocy za po rednictwem ró nych
organizacji humanitarnych. Na ziemi około 884 milionów ludzi nie ma dostępu do
bezpiecznych ródeł wody, zwłaszcza głównie w Azji i Afryce. Za po rednictwem
„Caritas Polska” i innych akcji humanitarnych mo na wspomóc budowę studni,
uruchamianie stacji uzdatniania wody (itp.). W Polsce równie występuje w wielu
miejscach niedobór dobrej pitnej wody. Większo ć wód jest zanieczyszczona,
z trudem spełnia normy jako ci. Aby zatem przyszłym pokoleniom zapewnić
mo liwo ć zaspokojenia pragnienia i ycie na ziemi konieczne jest podjęcie działań
ochronnych i ekologicznych. Często nawet i sami bezmy lnie marnujemy wodę,
zanieczyszczamy wylewając do cieków chemikalia, za miecając i zanieczyszczając
rzeki i strumienie. Lekcewa enie ochrony rodowiska i zasobów wodnych nale y
traktować jako zło moralne uczynione bli nim. Woda to znak ycia. Woda daje
i chromi ycie. Jezus sam o sobie mówił Ja jestem Wodą ycia. Ja jestem yciem.
Mówił równie o strumieniach wód, które popłyną z Jego Serca, z Jego wnętrza.
Jezus naszej polskiej mistyczce Siostrze Żaustynie Kowalskiej ukazał serce swoje
z krwią i wodą. Dzieląc się wodą, dzielimy się zatem i yciem. Warto zatem

Czytanie ksią ek znakiem wychowania.

Czytanie ksią ek stało się dzi sztuką ycia. Chwile spędzone w rodzinnej domowej
atmosferze przy czytaniu są dzi dla nas bezcenne. Dlaczego? Bo są one rzadko cią,
a to dzięki nim wzmacniamy więzi rodzinne, kształtujemy system warto ci i charakter
dzieci i młodzie y. Jednak dla wielu gło ne czytanie dzieciom wydaje się reliktem
z przeszło ci. Codzienny pęd, stres, chroniczny brak czasu pomimo wielkiego postępu
technologicznego zmieniły realia ycia wprowadzając nowe akcenty. Ale jednak
marzenia rodziców odno nie wychowania pozostały niezmienne. Starają się oni dać
dzieciom wszystko, co najlepsze. Wybierają zatem przyjazne przedszkole, najlepszą
szkołę, dodatkowe zajęcia i korepetycje. Mimo tak wielkiej ró norodno ci propozycji,
nawet nadwyrę ających rodzinne bud ety, dzieci z XXI wieku niezmiennie potrzebują
kochających rodziców. A kochać - to mieć czas dla dziecka, to być obecnym w jego
yciu przezś wspólną modlitwę, zabawy, wyjazdy, poznawanie wiata - równie przez
gło ne czytanie dzieciom. Dzieci lubią kiedy mama, tata, babcia, dziadek, starszy brat
czy siostra gło no czytają im bajki. Choć to najprostsza metoda wychowawcza, wielu
rodziców dzi z niej nie korzysta. Szkoda, bo naprawdę warto, i to bez względu na
metrykę dziecka. Lista zalet gło nego czytania dzieciom jest długa, to antidotum na
rzeczywisto ć mediów epatującą brzydotą i agresją. Ka de dziecko jest dla rodziców
wyjątkowym darem. Mo na otworzyć przed nim wiat, aby wyfrunęło z rodzinnego
gniazda jak orzeł - królewski ptakś ale mo na te trzymać go w „kurniku”, aby przez
całe ycie dziobało tylko to, co rzuci mu gospodarz. Zadaniem rodziców jest rozwinąć
potencjał dziecka. Wa ne jest zatem, jak inspirujemy je do odkrywania wiata, czym
je "napełniamy"ś czy otaczamy pięknem czy bezkrytycznie pozwalamy, aby uwiódł je
wiat i lansowane przezeń antywarto ci. W dzisiejszych czasach nawet małe dzieciaki
mają swoje komórki, laptopy i inne elektroniczne gad ety. Niewątpliwie mogą być
one pomocne. Sęk w tym, e zdobycze techniki nie zaspokoją najbardziej naturalnych
potrzeb dzieckaŚ bycia kochanym, blisko ci, czy poczucia własnej warto ci.

Wspomnienia z Wietrzna. Cześć II.

W ten sposób stworzono model gospodarki uspołecznionej w sposób zasadniczy
likwidujący własno ć prywatną. o mierci „wielkiego wodza” Józefa Stalina
aresztowano Ks. Prymasa i przez 3 lata jego więzienia a do czasu tzw. „odwil y”
Ko ciół trwał w okowach ucisku i prze ladowań. Następne lata niosły nieznaczne,
ale jednak pewne poprawy stosunków społecznych w kraju. Dawały nadzieję na
lepsze zmiany. W stanie permanentnego upokarzania, niechęci do Ko cioła i ogólnie
biednej ludno ci pierwsi powojenni proboszczowie parafii Wietrzno ograniczali swoją
działalno ć do postaw typowo religijnych. Prowadzono najprostsze prace
konserwacyjne przy jak najmniejszych nakładach finansowych. Zastraszana ludno ć
w większo ci starała się trwać na posterunkach obrony wiary i istnienia probostwa
oraz w sposób mo liwy dbała o swój wiekowy ko ciół parafialny.
Pierwsi proboszczowie gorliwie wpajali powojennej młodzie y prawdy wiary
katolickiej. Nie sięgam pamięcią do pobytu ks. Tadeusza Głowatego (1945 – 1948),
który udzielił mi chrztu w. ale doskonale zapamiętałem ks. Piotra Pawła
Grądalskiego (1948 - 1961). Za czasów Jego probostwa w Wietrznie przyjąłem I
komunię w.
i sakrament bierzmowania. Z gorliwo cią i oddaniem uczył
religii codziennie
przemierzając drogę do szkoły mieszczącej się w

