Intencje mszalne w tygodniu 4.02 - 10.02.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Henryk Parylak - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

zm. +Jan Szajna - intencja od rodziny Czajów

Środa

17.00

zm. + Henryk Parylak - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

zm. +Jan Szajna - intencja od swatowej

Piątek

17.00

zm. +Marian Szydło, Henryka i Eugeniusz Wójcik

Sobota

17.00

zm. + Jan Szajna - intencja od rodziny Baniak

Niedziela

8.00

zm. + Jan Jaracz

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Małgorzata, Janusz, Julia, Franciszek

Ogłoszenia duszpasterskie - 3.02.2019 r.
1. 4 Niedziela zwykła.
2. Dziś pierwsza niedziela miesiąca lutego, w naszej parafii to niedziela adoracyjna
i zmiany tajemnic różańcowych dla Róż. Bądźmy wdzięczni Boga za wszystkie
Róże w naszej parafii. Niech modlitwa Różańcowa łączy nas we wspólnotę.
3. W tym tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00.
4. Taca mszalna z dzisiejszej niedzieli ofiarowana jest na Seminarium Duchowne
w Przemyślu i na Kurię Metropolitarną. Modlimy się o powołania z parafii.
5. Za tydzień w niedzielę będziemy gościć w naszej parafii przedstawiciela Księży
Braci Samarytan z darem Bożego Słowa. Będzie można przy tej okazji nabyć
u niego materiały do czytania Bożego Słowa w rodzinach.
6. W poniedziałek - 4.02. - wspomnienie św. Błażeja, w tym również dniu Kościół
błogosławi jabłka.
7. 7 lutego - pierwszy czwartek miesiąca lutego - w tym dniu pierwszego czwartku
adoracja relikwii Papieża Polaka, nie zapomnimy.
8. Do sprzątania kościoła na sobotę - 9.02. - proszę rodziny; Dubis i Nawrocki.
Dziękuję rodzinom; Kolanko, Czaja, Bujek, Śliwiński - Kreżałek za ostatnie
sprzątnie kościoła - sprzątanie po świąteczne - i za kwiaty do kościoła. Stroimy
kwiatami tylko Ołtarz główny Matki Bożej i Michała Archanioła i soborowy.
9. Możemy już zaobserwować jak się różnią stacje Drogi Krzyżowej przed
konserwacją i po konserwacji, bardzo dziękuje za konserwacje - naprawę - Drogi
Krzyżowej.
10. Zapowiedzi przedślubne. Sławomir, Michał Pietruszka s. Jana i Jolanty z naszej
parafii i Paulina Stachurska c. Tadeusza i Teresy - parafia Skalnik. Zapowiedź II.
11.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 5/ 03. 02. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się ...
Z Liturgii Słowa ...
4 Niedziela zwykła.
„Na te słowa wszyscy w synagodze
unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca,
wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili
aż na stok góry, na której ich miasto
było zbudowane, aby Go strącić. On jednak
przeszedłszy pośród nich, oddalił się”...
z Ewangelii według sw. Łukasza ( Łk 4,21-30)
Im więcej w sercu –sumieniu - człowieku jest
pokoju, tym mniej lęku. A im mniej lęku, tym
więcej Miłości. Miłość zawsze nierozerwalnie
związana jest z pokojem serca. Dlatego ci, którzy wprowadzają Boży pokój, są
uznawani za synów i córki Boga, który jest Miłością. Jezus daje dzisiaj wskazanie
jak w synagodze w Nazarecie, gdzie się wychował, byśmy uwierzyli. Czy w moim
sercu jest wiara i Miłość ? Dać mogę innym tylko to, co mam. Jeśli nie ma w moim
sercu pokoju, nie dam go drugiemu człowiekowi. Pokój serca bierze się z tego, że
robię to, co do mnie należy z Miłością. Nie szukam poklasku, chwały, docenienia.
Moje obowiązki wykonuję sumiennie według miary talentów, które otrzymałem.
I nie martwię się owocami, ale zostawiam to Bogu. A On, Bóg, jest wierny każdej
swojej obietnicy, mogę być zatem pełen pokoju i radości. Bóg ubogaca ludzi.
Obdarowuje rozmaicie, i zawsze bez stawania pytania o cenę ... Siostry i bracia:
Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą... Gdybym
mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź
brzęcząca albo cymbał brzmiący... Jakże wielką racje miał św. Paweł Apostoł.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Finanse parafii Wietrzno w 2018 roku.

I jeszcze pozostałe, inne wydatki Parafii związane ze zwyczajnym, codziennym
funkcjonowaniem; mopy do sprzątania w kościele, środki i płyny czyszczące do
sprzątania kościoła, telefon parafialny - opłata stała, zakup dla lektorów - alby
i komże dla ministrantów, dary na świętego Mikołaja dla scholii i ministrantów,
ofiara na Świątynię Bożej Opatrzności w Warszawie, ofiara na fundacje - Kościół
w potrzebie, ofiara na Dom Samotnej Matki, Fundacja Małe Stópki w obronie
Życia Nienarodzonych, i inne codzienne sprawy jakie niesie życie (itp.)
Dzięki dotacjom i własnym środkom w roku 2018 udało się wykonać wiele prac,
nie mamy również żadnych długów, to pozwala z wielką nadzieja popatrzeć na
kolejne lata i daje siły aby pomyśleć o remoncie organów, oraz poprawie muru
kościelnego a jednocześnie również zachować pokój w zatroskaniu o dalsze
inicjatywy duszpasterskie, materialne i gospodarcze w następnych latach.
A realizować plany, które są owocem wskazań J. E. Ks. Arcybiskupa Adama Szala
po wizytacji kanonicznej parafii Wietrzno warto, i warto również odkrywać to co
nam przynosi codzienne życie. Budynek gospodarczy i jego przemiana na salki dla
scholii i dla ministrantów oraz garaż jest potrzebą naszej Parafii na dalsze lata jej
istnienia i rozwoju.

WIZYTA DUSZPASTERSKA 2018 /2019

Wizyta duszpasterska - kolęda - 2018/2019, odbywała się w parafii w dniach od
28.12 do 12.01.2019 . Odwiedziłem w tym czasie 198 domów, 12 było zamkniętych.
Jak co roku - tradycyjnie - w tym sprawozdaniu bardzo dziękuje za Wasze otwarte
domy i za Wasze otwarte serca, za życzliwość, dziękuje za posiłki z troską o moje
zdrowie i kapłańskie siły. Dziękuje również za ofiary składane na tacę w kościele.
Bóg zapłać.
Misja Kościoła realizowana w znaku wizyty duszpasterskiej ma jeden cel, jest to
integracja i jednoczenie wszystkich parafian wokół wartości chrześcijańskich.
Dziś jest wiele wielorakich zagrożeń w świecie, w mediach, na Internecie, które
niszczą świat wartości. Ich znakiem są kryzysy wiary, niechęć i pretensje, żale do
Kościoła, odrzucanie Miłości Bożej (itp.)... Pamiętajmy zawsze w takich chwilach
trudnych o wskazaniach i o drogowskazach świętego Papieża Jana Pawła II,
byśmy nie zagubili w świecie wiary i tożsamości chrześcijańskiej, byśmy nie
zatracili odwagi życia chrześcijańskiego w naszym codziennym wędrowaniu.
Wielkim darem omawianym w czasie wizyty było; powstanie męskich róż
różańcowych w parafii (3 róże ) i róży ministrantów oraz rozwój Róż kobiecych
(4), Gaik Zacisze, ogrzewanie Kościoła. 75 rodzin w parafii otwarło swoje drzwi
domów na ludzi młodych w 2019 roku w wydarzeniu wiary w Dukli. W tym roku
2019 oczekujemy równocześnie na rekolekcje ewangelizacyjne, pierwsze takowe
w Wietrznie. To ważny zatem rok, „odpoczywamy” od wielkich konserwacji tylko
p. Adam Janczy będzie naprawiał pęknięcia w suficie polichromii kościoła.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
O Różach różańcowych słów parę … Cz. 1.

Węgielki ... Jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie, pozostałe są zimne - ale
zbierzcie je razem, wybuchną ogniem!... Oto właściwy charakter i dar „Żywego
Różańca”.. zbierzcie ich razem, a wybuchną ogniem Miłości Bożej !..
Członkowie Róż różańcowych, „połączeni razem, tak jak owe paciorki w różańcu,
tworzą zjednoczoną na modlitwie wspólnotę ludzi dążących do wspólnego celu.
Dzięki skupieniu wokół Maryi i modlitwy różańcowej, zbliżają się do Boga. Pisze
matka następujące słowa; „Mój 18-letni syn, był uzależniony od gier internetowych
i komputerowych w stopniu uniemożliwiającym mu normalne życie: przestał się
uczyć, stracił kontakt z otoczeniem, grał dniami i nocami. Nie było ratunku. Odkrył
różaniec. Po miesiącu modlitwy sam z siebie postanowił z tym skończyć”- tak dzieli
się doświadczeniem wiary matka. Inna matka dodaje; „Moja córka miała problemy
z nauką, nie miałyśmy ze sobą kontaktu. Zmieniła się niemal z dnia na dzień, kiedy
zaczęła modlić się ze mną na różańcu. Okazało się, że dotychczasowa bardzo słaba
uczennica zaczęła przynosić do domu piątki z przedmiotów, nawet z których była
zagrożona. Nauczycielki nie mogły wyjść ze zdumienia, widząc taką zmianę”...
I znów kolejna matka ukazuje działanie i nadzwyczajną siłę Różańca; „Jedna
z dorosłych córek, za którą się modliła, uporządkowała swoje życie. Postanowiła
pogodzić się z mężem i na nowo wrócić do sakramentu małżeństwa. Bóg sprawił cud:
mąż odpowiedział na to pojednanie i Wigilię tego samego roku rodzina świętowała
połączona i odnowiona, razem...”Jerzy Zelnik, aktor pisze: „Do pewnego czasu nie
odczuwałem potrzeby modlitwy na Różańcu, mimo, że Jan Paweł II tak pięknie do
niej zachęcał słowami: „Różaniec, to modlitwa , którą bardzo ukochałem. Przedziwna
modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem...”. Od pewnego czasu
uczestniczę w modlitwie różańcowej. Dbam tylko o to, żeby różaniec mieć zawsze
przy sobie - zwłaszcza w podróży. Oto kilka świadectw potęgi Różańca ...
(cdn.)

