Intencje mszalne w tygodniu 31.08. - 6.08.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz (29)

Wtorek

8.00

W intencji dzieci, nauczycieli, rodziców i wychowawców

Wtorek

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz (30)

Środa

18.00

zm. + Bronisław, Helena i Jan Czelny

Czwartek

18.00

zm. + Weronika i Justyn Długosz

Piątek

18.00

zm. + Karolina i Helena Artabuz

Sobota

18.00

Dziękczynna za uzdrowienie z choroby

Niedziela

8.00

zm. + Wanda Matelowska

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Franciszek i Leonia Czelny

Ogłoszenia duszpasterskie - 30.08.2015 r.
1. Dziś - 22 Niedziela zwykła. Tą niedzielą kończymy już czas wakacji. We wtorek
pierwszy września. Jest to dzień rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pamiętajmy
w modlitwie i w codziennej miłości, o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę.
2. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
3. W tym tygodniu również pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Wyjazd do chorych - w pierwszy piątek - od. 8.00.
4. Zachęcam do sakramentu spowiedzi dzieci i młodzież - przed pierwszym września
- przed nowym rokiem szkolnym i katechetycznym.
5. Do sprzątania kościoła - proszę rodziny ze starej jeszcze listy; Bosekota /131/
Erdelli /91/, Cysarz / 17/ i Szydło - Bogacz /48/ , a dziękuję za sprzątanie i za kwiaty
rodzinom; Nowak, Szydło i Czech.
6. Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania w zakrystii, a na
kościele jest wyłożony kolejny numer Gazetki Parafialnej.
7. Bardzo dziękuje za prace przy naszym kościele w tym tygodniu. Pomalowano
i zakonserwowano kościół, wysypano białym żwirem teren krawężnika przy kościele,
naprawiono jumbę. Obecnie przygotowywany jest teren wokół kościoła do wyłożenia
kamiennego chodnika. Prace rozpoczniemy trochę później - we wrześniu. Będę
Was Parafian prosił jeszcze o pomoc przy tych zaplanowanych pracach.

Zapowiedzi przedślubne;

Maciej Gryczka s. Sławomira i Renaty Wiśniewskiej z Magdaleną Anną Czaja
c. Edwarda i Joanny Uliasz. Zapowiedź III.

Podziękowanie za prace przy parafii.

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

Zrozumieć Słowo
- o Ewangelii z Sercem.
„Każde dobro, jakie otrzymujemy,
i wszelki dar doskonały zstępuje z góry,
od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany
ani cienia zmienności”…
św. Jakub Apostoł
W życiu człowieka wierzącego nic nie dzieje się
według tzw. teorii przypadków. Bóg jest Miłością
i przemawia do nas wierzących ludzi przez;
Kościół, wydarzenia, znaki czasu, historię życia,
autobiografię, dar powołania i głos sumienia. Bóg
daje nam również Ewangelię - Księgę wiary i
swoje Słowa jako pokarm na drodze dojrzewania w łasce człowieczeństwa i
chrześcijaństwa. Tak, gdyż każde dobro jakie otrzymujemy i ludzka doskonałość
pochodzi od Bożej łaski, jest darem i misterium Boga Ojca.
Przyjrzyjmy się tej zachęcie biblijnej, w której zawiera się zrozumienie dla naszego
trudu i wysiłku. Jezus - Bóg i człowiek nazywa nas przyjaciółmi w słowach; „Nikt nie
ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15,13).
„Tylko miłość jest twórcza i owocna” mawiał św. Maksymilian Kolbe, „szaleniec
Niepokalanej”. Potwierdził te słowa swoim świadectwem, dobrowolnie oddając życie
za brata. „Ja nie mogłem nic powiedzieć, ani nawet podziękować, tylko obydwaj
patrzyliśmy się na siebie, i tak on odszedł...” - wspominał później ocalony przez św.
Maksymiliana - Franciszek Gajowniczek, ojciec rodziny, i zarazem więzień obozu
koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Miłość ofiarna pozbawiona jest liczenia,
rozliczania, stawiania sobie barier i granic, limitów. Staje się darem na wzór Jezusa,
który „do końca nas umiłował”. A bohaterskie czyny rodzą się zazwyczaj w szarej
rzeczywistości, pośród pozornie zwykłych ludzi, którzy przez swoją dojrzałość zdają
egzamin z człowieczeństwa i wartości, którymi żyją każdego dnia. Z Bożą pomocą

O modlitwie słów parę.
Jak znaleźć czas na modlitwę?.
Najlepszym sposobem na znalezienie czasu na modlitwę
jest modlitwa. A jeśli ktoś czeka na chwilę, w której
będzie miał więcej czasu, aby się modlić, to nigdy nie
zacznie się modlić. Są dziś ludzie, których życie toczy się
w pędzie i szybkości, jak życie bohaterów z seriali. Są
zajęci aż do granic... Nie maja czasu. Są to ludzie reklamy.
A człowiek reklamy przełyka poranną kawę, zanim zdąży
wstać z łóżka. Wpada na drogę szybkiego ruchu i pędzi nią w kierunku swego biura.
Nie ma czasu odpowiedzieć na pocztę, w biegu zalicza serię
zebrań, udaje
mu się skończyć dwie pilne sprawy i na dwa razy pochłania kanapkę po to, co
najpilniejsze, biegnie zawsze do supermarketu, ale na krótko, bo czas leci, potem
żłobek i dom, i znowu spóźnia się na kolację. A modlitwa. To chyba żart!
Nie ma na to czasu. Ten przykład może wydawać się zbyt drastyczny. Ale…
Dzisiejszy świat mknie z prędkością światła. Co więcej, nie umiemy, nie potrafimy
już cierpliwie oczekiwać, tęsknić, szukać. Chcemy mieć wszystko, od razu, szybko,
zaraz, /itp./. A tym czasem Bóg daje nam dar - czas - na spotkanie - na audiencję - na
modlitwę. Dla jednych będzie to pięć minut, dla innych godzina, dwie, lub trzy.
Rozważmy, jaki czas odpowiada nam na modlitwę: ranek, południe, wieczór, a może
pora posiłku lub czas przed zaśnięciem? Jeśli damy sobie stały czas na to, żeby
pozwolić się kochać Bogu, to modlitwa przeniknie i przemieni całe życie. Jeśli
jednak będziemy liczyć tylko na inspirację chwili, nie będziemy modlić się często
to ogarnie nas niezadowolenie i smutek./cdn./

Współczesne zagrożenia duchowe.
Pornografia.
Sporo się dzisiaj mówi o uzależnieniach. O jednych więcej,
o innych mniej. Jest ich, mnóstwo: narkotyki, alkohol, leki,
Internet, zakupy, seks, telewizja, seriale /itd./ Uzależnienia zawsze
przynoszą ujemne skutki: fizyczne, psychiczne, duchowe a także
i społeczne. Niektóre są nawet śmiertelnie niebezpieczne !.
Dziś zajmijmy się pornografią. Jest ona jak silny narkotyk. Daje wyjątkowego
„moralnego kopa”. Upokarza i poniża. Po tym „moralnym kopie” nie można się
pozbierać: kac moralny, człowiek rozbity, wszystko jest nudne i jeszcze raz nudne.
Pociechę daje perspektywa sięgnięcia po nowe wrażenia. Pornografia prowadzi
do destrukcji relacji osobowych. Nie można wytrzymać tych napięć. Przez
pornografię człowiek dokłada sobie tylko następne kolejne upokorzenia. Powstaje
kryzys - dosłownie - obraz nędzy i rozpaczy... Diabeł osiąga swoje największe
wygrane w ostatnich dziesięcioleciach właśnie przez pornografię. Pan Jezus mówi
wyraźnie; „Słyszeliście, że powiedziano: Nie cudzołóż. A ja wam powiadam: Każdy,
kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią
cudzołóstwa” (Mt 5,27)... Pornografia jest grzechem
i wywołuje wyrzuty
sumienia, oraz także kryzys relacji. Jako chrześcijanie mamy zawsze do dyspozycji

Z historii parafii
i miejscowości Wietrzno.
Cześć. 6.

Wiek XVIII - w Polsce - to trudne czasy;
w nauce historii określane są one - przez
współczesnych historyków - jako „czasy
saskie”. Były to czasy trudne i kryzysowe zarazem przedrozbiorowe - ale mimo tych
trudnych „czasów saskich” powstał nowy
kościół w Bóbrce i stał się centrum i dumą
dla parafian, jak i dla samego inicjatora tej budowy. Od czasu wybudowania nowego
kościoła w Bóbrce Wietrzno stało się filią parafii Bóbrka. Są ponadto jeszcze inne
stwierdzenia które określają jeszcze jedną przyczynę tego przeniesienia parafii z
Wietrzna do Bóbrki. Według opinii i niektórych
przekazanych ustnie
przekazów i opowiadań ks. Proboszcz z Wietrzna - następca ks. Stanisława
Grodeckiego - został zabity i stało się to główną przyczyną zaniku parafii w Wietrznie
na rzecz parafii Bóbrka. Sprawa dotycząca zabójstwa księdza wymaga naukowego
potwierdzenia, chociaż sama rzeczywistość znaku zabójstwa księdza żyje w
tożsamości parafian z Wietrzna. Zabity ksiądz został - według relacji - pochowany
pod prezbiterium - przy parafialnym kościele sw. Michała Archanioła.
W1805 r. dokonało się przesunięcie granic diecezji na terenie ziem polskich. Wietrzno
z parafią Bóbrka przeszło pod duchową opiekę nowej diecezji tarnowskiej. Jeszcze
głębsze zmiany nastąpiły po kasacji Zakonu Cystersów w 1820. Osada Koprzywnica
podupadła, a w 1869 r. utraciła prawa miejskie, podobnie było również i z Wietrznem,
które podupadło i stało się własnością Państwowego Funduszu Religijnego. Zmiana
na lepsze nastąpiła po odkryciu bogactwa naturalnego - jakże ważnego na tym terenie
- czyli ropy naftowej. 1821 r. - kolejna zmiana granic; Wietrzno przeszło pod opiekę
diecezji przemyskiej i stało się częścią dekanatu żmigrodzkiego. Królestwo Galicji i
Lodomerii - w 1861 r. - w czasie rozbiorów Polski - uzyskało autonomię, ale naród
polski na tym terenie mimo autonomii, nie cieszył się wolnością, istnieli trzej zaborcy
(Rosja, Prusy i Austria), którzy podzielili Polskę i Polaków miedzy siebie. Pisze o tym
wyraziście ks. J. Chwatowicz pierwszy proboszcz, po powtórnej reelekcji parafii
dokonanej w dniu 17 marca 1905 r. przez św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara.
Ks. J. Chwatowicz pierwszy proboszcz Wietrzna rozpoczął prowadzenie Kroniki
Parafialnej, zanotował w niej wiele faktów na temat parafii i Wietrzna; np. o wojnie
1914-1918, o bitwach na terenie
Wietrzna miedzy Rosjanami a
Austriakami. Kronika ta jest bardzo
ważnym parafialnym dokumentem /
cdn./.

Powrót do Szkoły.
Nowy rok szkolny
i katechetyczny 2015/16.

