Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm.+ Maria Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. + Zofia Kucharska - intencja od uczestników pogrzebu

roda

17.00

zm. + Maria Szopa - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

zm. + Stanisław Klecha - 42 rocznica śmierci

Piątek

17.00

zm.+ Michalina Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

zm. + Edward Sęp

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Maria Szopa - intencja od sąsiadów

Niedziela

15.30

zm. + Edward Sęp - intencja od Rady Pedagogicznej z Domaradza

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 30.01-5.02.2017
Ogłoszenia duszpasterskie - 29.01.2017 r.
1. 4 Niedziela zwykła. Módlmy się o odkrywanie Tajemnicy Ko cioła.
2. W czwartek - 2 lutego - więto Ofiarowania Pańskiego. W tym dniu modlitwą
ogarniamy zakony kontemplacyjne w Ko ciele, to dzień ycia konsekrowanego.
Wspieramy tacą mszalną Siostry Karmelitanki z Przemy la. Zapraszam klasę trzecią
Szkoły Podstawowej - w tym dniu - na spotkanie przygotowujące do uczestnictwa
w Eucharystii - Mszy więtej - wręczone będą dla III klasy modlitewniki - ksią eczki
do nabo eństwa. W tym równocze nie po wiecenie gromnic - strze my tego znaku
i pamiętajmy sami aby gromnice ofiarowywać w dłonie umierających.
3. Przypominam parafianom o sakramencie spowiedzi przed pierwszym piątkiem
miesiąca. Skorzystajmy z tego sakramentu wcze niej ju w rodę i w czwartek.
Niech sakrament spowiedzi stanie się dla nas wzrostem w Bo ej łasce i w przyja ni
z Jezusem Chrystusem.
4. Pierwszy czwartek miesiąca lutego. Modlitwa przy relikwiach w. Jana Pawła II
z ucałowaniem relikwii na Mszy więtej o godzinie 17.00.
5. Pierwszy piątek miesiąca lutego. Pamiętajmy o uczczeniu Jezusowego Bo ego
Serca. Do chorych z Naj więtszym Sakramentem udam się od godziny 8.00.
6.Pierwsza sobota miesiąca - czcimy Maryje w Jej Niepokalanym Sercu. Modlitwa
Nowennowa po Mszy więtej o 17.00.
7. Za tydzień pierwsza niedziela lutego - to niedziela adoracyjna i zmiany tajemnic
ró ańcowych. Zachęcam mę czyzn do modlitwy ró ańcowej w Ró y, oraz dzieci
i młodzie do modlitwy ró ańcowej. Niech w parafii nowe ró e.
8. Do sprzątania ko cioła -na sobotę 4.02.- proszę rodziny; Szopa, Szopa; bardzo
dziękuję rodzinom Szombara, Wójtowicz za ostatnie sprzątnie ko cioła.
9.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyło ony jest - pod chorem - jak zawsze kolejny numer Gazetki Parafialnej
„Królowa Aniołów”.

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu
waszemu. Niewielu tam mędrców
według oceny ludzkiej, niewielu
możnych, niewielu szlachetnie
urodzonych.
Bóg wybrał właśnie to, co głupie
w oczach świata, aby zawstydzić
mędrców, upodobał sobie w tym,
co niemocne, aby mocnych
poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone,
i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne
stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga”...
z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1Kor 1,26 n).
Do wiadczając wielkiego nawrócenia, cudu, przemiany, czy jakiego szczególnego
prze ycia religijnego, Bo ej interwencji czasem zatrzymujemy się tylko na tym
doznaniu. Niekiedy zapominamy o koniecznej potrzebie ocenienia wiary i relacji
z Panem Bogiem, zapominamy o Ko ciele i Jego wstawiennictwie, a tymczasem
wiadectwo ycia w łasce i w wierze musi być potwierdzane w Ko ciele.
Nie przyniesie nasze codzienne wiadectwo i ycie owoców łaski, je li będziemy
tkwić w wiatopoglądzie, który sprzeciwia się nauce Ko cioła.
Zycie to dar i tajemnica, to nowe zadania, nowe wyzwania, nowe inicjatywy. ycie
się zmienia, jak i zmieniają się ludzie wokół nas, ale nawrócenie, powołanie, wzrost,
to nie jednorazowy akt, ale podejmowany od nowa, ka dego dnia, codzienny wysiłek.
Trud zastanawiania się nad tym, co dobrego robimy, w czym nie domagamy, szukania
prawdy o sobie, i o swoim powołaniu jest znakiem dojrzało ci. Pan Bóg powołuje,

Na drogach
modlitwy wiary
i życia duchowego.

Dlaczego kusiciel boi się
modlitwy.

Parę ciekawych sugestii na ten temat
ofiary ycia i modlitwy podpowiadają
nam jak zawsze więci. W swoim
„Dzienniczku” w. Faustyna Kowalska, czując ju na sobie cię ar choroby, pisze
słowa: „Dziś jestem bardzo słaba, nie mogę nawet medytacji odprawić w kaplicy, ale
muszę się położyć. O mój Jezu, kocham Cię i pragnę Cię wielbić słabością moją,
poddając się zupełnie Twojej świętej woli (782)”. Czy więta „odpuszczając” sobie
medytację, zarzuciła swoją modlitwę? Formalnie pewnie tak, w rzeczywisto ci nie.
Siostra Faustyna ofiarowała swoją chorobę, słabo ć Jezusowi, zwróciła się do Niego,
wzbudziła takie pragnienie, chcąc Go chwalić w tym, co prze ywała i robiła. I nawet
je li pó niej zasnęła, to ten czas i stan był modlitwą nieustanną. Pisał o tym równie
w. Augustyn Doktor Ko cioła w li cie do Proby. Według niego, „istotą modlitwy
jest pragnienie Boga i życia wiecznego”. Je li nasze usta wymawiają tysiące słów
i spędzamy wiele czasu na modlitwie, a nie ma w nas pragnienia Boga, to sercem
jeste my daleko od Niego; „Jeśli więc nieustannie pragniemy życia wiecznego, które
pochodzi od Boga, wówczas nie przestajemy się modlić. Jednak w oznaczonych
godzinach odrywamy umysł od wielu trosk i zajęć, pośród których jakby stygnie
święte pragnienie, i oddajemy się wówczas modlitwie” - kontynuuje w swoim li cie
w. Augustyn. I znowu nie chodzi o to, aby ciągle my leć o Bogu. „Nieustannie”
oznacza, to o czym piewamy w pie ni autorstwa Franciszka Karpińskiego: „Ledwie
oczy przetrzeć zdołam, wnet do mego Pana wołam, do mego Boga na niebie i szukam
Go wkoło siebie”. To fantastyczna zachęta. „Szukać Boga koło siebie” - tak szukać
Boga bliskiego, a nie dalekiego. Zdawać sobie sprawę, e Pan jest obok mnie, e dla
Niego wstałem, yję i trudzę się.
Dlaczego nie dostrzegamy w sobie takiego pragnienia Boga? Odpowiedz jest jedna;
nie modlimy regularnie. Jak to wprowadzić w ycie? ? Po prostu trzeba zacząć się
modlić regularnie, ale nie w oderwaniu od codziennych zajęć albo przeciwstawiając
Boga ludziom. Decydująca nie jest długo ć, ale pragnienie modlitwy, jej regularno ć.
Je li rodzic wiadomie ofiaruje cały swój dzień pracy czy zajmowania się dziećmi na
chwałę Boga, jako uwielbienie, to będzie to modlitwa. Ale powinien te znale ć
dłu sze chwile w ciągu dnia (je li to mo liwe) lub tygodnia na rozpalanie pragnienia,
podsycanie ognia miło ci w sercu. Taką okazją jest te niedzielna lub codzienna
Eucharystia. Czasem pewną przeszkodą w praktyce modlitwy, prowadzącą do jej
zaniechania, mo e być niewła ciwa forma modlitwy, nieadekwatna do naszych
mo liwo ci, wra liwo ci, wieku, czy rzeczywi cie etapu na drodze wiary. I mo e
trzeba poszukać innej metody (ale zawsze pod opieką Ko cioła). Pragnąć Boga,
modlić się i nie poddać się zniechęceniu w obliczu ró nych trudno ci i dotykającego
nas zła oto zachęta. Innymi słowy, nigdy nie będziemy yli w komfortowych

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Bilans wydatków Parafii Wietrzno - 2016 rok.
Rozchody parafii - w sumach - w skali całego 2016 r. przedstawiały się następująco;
Podane kwoty - są podsumowaniem wydatków w skali całego minionego roku;
1. konserwacja estetyczna ambony - 17.910,76 złp.
2. Konserwacja techniczna ołtarza - 56.015,06 złp.
3. Badania Obrazu Matki Bo ej Królowej Aniołów w Krakowie - 2.952,00 złp.
4. Ołtarz polowy przy ko ciele; materiał na ołtarz, gont, wykończenie, projekt i mapka
wykonana w starostwie kro nieńskim - 8.882,00 złp.
5. Tuner na gazetkę parafialną, papier, strona internetowa parafii - 2.100,00 złp.
6. Wywózka cmentarnych mieci z kontenerów - 950,16 złp.
7. Artykuły chemiczne i sprawy gospodarcze - 1230,40 złp.
8. Wino mszalne, Hostie, komunikanty, olej do wiec itp. - 1615,67 złp.
9. Podatek le ny, gruntowy, gminny, rolny - 499,00 złp.
10. Druki kancelaryjne, księgi do kancelarii, kronika parafii, księga inwentarzowa,
karty do kartoteki parafialnej, zdjęcia - 989,00 złp.
11. Alby dla ministrantów, cingula, strój dla lektorów, lekcjonarze dla lektorów,
psałterz psalmowy dla scholii, itp. - 3001,00 złp.

