Intencje mszalne w tygodniu 30.11 - 6.12. 2015
Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm.+ Helena, Antoni, Martyna , Weronika

Wtorek

17.00

za zmarłych z rodziny Bek i Rygiel

roda

17.00

za zmarłych polecanych w wypominkach

Czwartek

17.00

za zmarłych polecanych w wypominkach

Piątek

17.00

zm.+ Antonina i Józef Rymek

Sobota

17.00

za zmarłych polecanych w wypominkach

Niedziela

8.00

zm.+ Stanisław Szopa - intencja od Tadeusza z rodziną

Niedziela

10.30

zm.+ Maria, Hieronim i Kazimierz Longawa

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy więtej

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.11.2015 r.

1. Dzi Pierwsza Niedziela Adwentu. Bóg w swojej wielkiej miło ci ofiarował nam
swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na wiat dla zbawienia ludzi. Ka dy
z nas wierzących, jest wezwany aby ten dar Jezusowej łaski osobi cie przyjąć.
Ko ciół w Adwencie przygotowuje wierzących na przyjęcie Chrystusa. Czyni to między innymi - przez liturgię i dar Roku Liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy
Rok Liturgiczny i ko cielny. Adwent to równocze nie okres oczyszczenia naszych
sumień i przypomnienie o Bo ej Miło ci przez Maryję.
2. W tygodniu Msze więte o Matce Bo ej - o godzinie 17.00. Zapraszam z wiatłem
i z lampionami - dzieci i młodzie - na Roraty - z procesją do pustego łóbka.
W poniedziałek początek Nowenny przed więtem NP. NMP 8.12. Zachęcam do
adwentowego oczekiwania przez adwentowy konkurs, modlitwę i tęskne czuwanie
w oczekiwaniu na Bo ą Miło ć i Dar wiąt równie dorosłych Parafian.
3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Wyjazd do chorych - od godziny 8.00. Jest to wyjazd przed wiąteczny - gdyby byli
jacy chorzy jeszcze inni, do których trzeba podjechać z Panem Jezusem, to proszę
o zgłoszenie. W dalszej czę ci Adwentu nie będzie mo liwy wyjazd do chorych
z powodu adwentowych spowiedzi w parafiach dekanatu dukielskiego. Sakrament
Spowiedzi u nas w parafii - w Wietrznie - 18 grudnia - w piątek - od 15.00 do 17.00.
4. Przyjmijmy - od pierwszej niedzieli Adwentu - w naszych domach P. Janusza
naszego organistę, który przyniesie nam opłatki na stół wigilijny.
5. Za tydzień dzień solidarno ci z ko ciołami na Wschodzie. Zbiorka do puszek pod
ko ciołem - przez ministrantów - na ten cel.
6 . Sw. Mikołaj przyjdzie w tym roku - 6 grudnia - w niedzielę po Mszy 15.30.
Informacja dla rodziców. Rodziców proszę o pomoc dla w. Mikołaja w sobotę 5.12.
miedzy 15.00 a 19.00 lub w niedzielę miedzy 9.00 a 10.00 lub 14.00 a 15.00.
7. Do sprzątania ko cioła - na sobotę (5.12.) - proszę rodziny ze starej jeszcze listyś
Lawera (93) i Jakubik (96a), a dziękuję rodzinomś Kucharski, Staroń - Orłowski.
8. Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania w zakrystii, na

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

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć Słowo.
Adwent
„Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie
były ociężałe”.
Jezus
Nie trwó cie się - mówi Jezus - choćby cały
wiat, który znacie, miał się zawalić...
ale strze cie się, eby was nie zwiedziono!
Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem
i będą mówić: „Ja jestem” oraz: „nadszedł
czas”. Nie chodźcie za nimi.
Chrze cijanie przetrwali ju wiele chwil,
w których cały ich wiat zawalił
się jakby
w przysłowiowe gruzy. Została zburzona wiątynia Jerozolimska
a oni przetrwali... Upadło wielkie Cesarstwo Rzymskie a na gruzach upadku
chrze cijanie postawili Jezusowy krzy - znak zbawienia, wiary i przebaczenia.
Przychodziły burze, wojny
i przewroty tak wielkie i apokaliptyczne jak w
XX wieku, a wyznawcy Chrystusa nadal trwają. Po królestwach ze złota, srebra i
elaza nie został nawet lad. Pojawiali się te i fałszywi prorocy, uznający się za
bogów wołających, e ju czas, a mimo to Jezus zwycię a nadal ukrzy owaną
miło cią. Nie jeste my pierwszym, ale te i nie jeste my ostatnim pokoleniem, które
krzyku i agresji zła do wiadcza.
W ka dej z takich chwil trzeba nam na nowo zaufać słowom JezusaŚ nie trwóżcie się
gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. I strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono.
We mijmy zatem w nowym Adwencie swoje małe wiatło wiary i miło ci, a pó niej
wędrujmy wraz z nim do wiąt Bo ego Narodzenia - wędrujmy raz jeszcze - niech

Na drogach modlitwy.

Kilka słów o podarunku słuchania.
Warto czasem postawić kilka pytań - zwłaszcza w Adwencie samemu sobie. Czy potrafię słuchać? Czy potrafię zatrzymać
się i przeznaczyć jaki czas bez po piechu bez agresji słowa
i my li na spotkanie z drugim człowiekiem, tylko po to aby go wysłuchać i aby go
zrozumieć ? Jednym z największych prezentów, jaki można ofiarować dzi
drugiej osobie, jest wła nie podarunek słuchania. Słuchanie jest nie tylko
przejawem zainteresowania. Poprzez aktywne i cierpliwe słuchanie dajemy do
zrozumienia
mówiącej osobie, e ją równie szanujemy i cenimy. Je li
naprawdę słuchamy, to dajemy tej osobie swój czas i uwagę, a to jest naprawdę du o.
Je li ją słuchamy, to nie my limy w tym czasie o innych sprawach, jeste my cali dla
swojego słuchacza.
Podstawą dobrego słuchania jest szacunek dla
drugiej osoby, zainteresowanie jej poglądami, chęć porozumienia i zrozumienia.
Dlaczego jednak nie umiemy i nie
potrafimy słuchać? Słuchanie jest
trudne. Wymaga otwarcia się na drugą osobę a do tego wszystkiego potrzebny jest
szacunek dla rozmówcy oraz głębokie poczucie własnej to samo ci i warto ci.
Wielką szansą na poprawę umiejętno ci słuchania jest
ćwiczenie tej sztuki
na co dzieńś w relacjach w pracy, z przyjaciółmi, dziećmi, współpracownikami,
klientami, i we wspólnotach. Warto podjąć równie wiadomy wysiłek do
usprawnienia umiejętno ci słuchania przez modlitwę do Ducha więtego.
Umiejętno ć słuchania ułatwia codzienne ycie, a ponadto mo e stać się naszym
darem w społeczeństwie, w którym wiele osób ulega ró norakiej manipulacji.
Słuchanie jest owocem codziennej modlitwy i
uwzględnia te ludzkie rany. (cdn.)

Współczesne zagrożenia
duchowe.

Zanik modlitwy rodzinnej.

Prowadzenie przez Ducha więtego i wzrastanie
w łasce jest wielką przygodą duchową, często
większą ni wspinaczki górskie, ni odkrywanie nowych lądów czy planet, ni gry
komputerowe.
U podstaw tego prowadzenia jest modlitwa
indywidulana, rodzinna i liturgiczna w ko ciele. Wierna modlitwa to poszukiwanie
Pana Boga w codzienno ci, we wspólnocie i w sumieniu (itp.). Modlitwa chroni
przed pokusami podziałów, krytykowania innych, wyolbrzymiania wad i
niedoskonało ci, czy przed zniechęceniem w Słu bie Bo ej. Tak, mał eńska
i
rodzinna modlitwa łączy ludzkie serca, jest odnowieniem sakramentu mał eństwa
ka dego dnia, jest uaktualnieniem miło ci wyznanej i opieczętowanej przez Pana
Boga, który jest wiadkiem tego oddania i ofiary. Rodzina bez modlitwy do Ducha
więtego jest jak ko ciół czy sanktuarium bez zapalonej lampki przy Tabernakulum.
Brak modlitwy oznacza, e rodzina ga nie. W modlitwie mał eńskiej i rodzinnej
dokonuje się cud jedno ci serc i dusz. Modlitwa skłania do przebaczenia i
pojednania, umacnia autorytet Ojca i Matki, a przez dar modlitwy uwielbienia,

Z dziejów historii parafii i miejscowo ci Wietrzno.
Cześć.19.

W czasie tych zmagań i walk - w XVII wieku - przed innym obrazem Matki Bo ej M.B Murkowej w Kro nie mieszczanie Krosna zło yli lubowanie i obrali Matkę
Bo ą Murkową Patronką Krosna. W czasie tych zmagań mieszczanie modlili się przed
obrazem Maryi, błagając w wielkim strachu, o pomoc w ocaleniu miasta, gdy padły
spalone ówczesne grody obronne takie jakŚ Brzozów, Równe, Rogi, Wietrzno,
Odrzykoń i inne na tym terenie, a ludzie zamieszkujący te tereny zostali zabici lub
wzięci w niewolę. Mieszkańcy Krosna dowiadując się o zniszczeniu osiedli i grodów
zło yli rzeczywi cie lubowanie, e je eli agresorzy odstąpią od oblę enia, to Maryję
obiorą i ogłoszą opiekunką i patronką miasta Krosna. 16.03.1657 r. kiedy natarcie
wroga spotęgowało się, spadł olbrzymi nieg, a nad miastem ukazała się czerwona
włócznia, podobna do tej, którą Maryja na wizerunku - obrazie, dzier y w dłoni. Znak
ten wówczas odczytano jako zapowied cudu ocalenia Krosna. I rzeczywi cie ku
zaskoczeniu zalęknionych mieszczan, naje d cy wycofali się, a Maryję ustanowiono
Patronką Krosna. Jednak e w pobli u Krosna i w okolicach miasta straty były bardzo
wielkie. Przeje d ający przez te ziemie poseł cesarski w swej relacji z dnia 9 sierpnia
1657 r. pisze, e „na przestrzeni 40 mil od Biecza do Sokala wszystkie wsie z ziemią
były zrównane i poniszczone”. Ko ciół i Obraz Matki Bo ej Królowej Aniołów
w Wietrznie - mimo zniszczenia wioski w czasie najazdu - ocalał. W nowym ko ciele
- postawionym w 1752 roku - 100 lat pó niej po tym naje dzie - w trudnych czasach
saskich - obraz Matki Bo ej doznawał wielkiej czci. „ Czasy saskie z punktu widzenia
Pierwszej Rzeczypospolitej były to czasy smutne, czasy bolesne i to równie z punktu
widzenia moralno ci społecznej”- słowa te wypowiedział w. Jan Paweł II w homilii
w dniu beatyfikacji bł. Rafała Chylińskiego w Warszawie w 1991 r. Tak, a mimo tych
trudnych czasów Maryja była dla mieszkańców Wietrzna bezcennym znakiem. Przy
Jej obrazie powstawał nowy ko ciół. Obraz doznawał wielkiej czci równie w czasie
zaborów, gdy parafia nie istniała a nale ała jako filia do parafii Bóbrka. (cdn.)

Posiedzenie Rady Parafialnej - 22.11.2015 r.
W dniu 22 listopada obradowała Rada Parafialna. Omawiano sprawy podsumowujące
prace duszpasterskie i materialne w parafii na przestrzeni ostatnich 15 miesięcy.
Zaplanowano inicjatywy na rok 2016. Parafia w minionym roku dokonała wiele dziełś
zakonserwowano dach i ciany ko cioła, przy ko ciele uło ono krawę niki i kamienną
procesyjną drogę, oczyszczono główne drzwi ko cioła, pomalowano dach na budynku
gospodarczym, usprawniono parafialny cmentarz i zasadzono na nim tuje. Zdjęcia
z tych wydarzeń mo na obejrzeć na internetowej stronie parafii. Zapłacono rachunek
za konserwacje elementów naszego ko cioła - w sumie - 24.837.93 złp. W nowy rok
duszpasterski „Nowe ycie w Chrystusie” - wchodzimy bez długów. Bóg zapłać
Parafianom za ofiarno ć w minionym roku. Parafia ofiarowała na konserwacje - swój
konieczny finansowy wkład - inaczej nie byłoby mo liwo ci dotacji z Urzędów
Państwowych. Ka da dotacja zakłada bowiem wkład własny. Działa nasza parafialna
strona internetowa. Redaguje ją P. Beata Uliasz. Inne wa ne sprawy parafialne
przeło ono na wiosenne posiedzenie Rady Parafialnej. Podaje równie informację na
temat konta bankowego parafiiś PBS oddział w Dukli - Nr. Kontaś 06 8642 1096
2010 9604 6805 0001 gdyby kto chciał wesprzeć zamierzone prace w parafii przy

