Intencje mszalne w tygodniu 1.02 - 7.02. 2016
Dzień

żodzina

Poniedziałek

17.00

zm.+ Irena Jakubik (greg. - 2 )

Wtorek

17.00

zm. + Irena Jakubik (greg. - 3)

roda

17.00

zm. + Irena Jakubik ( greg. - 4)

Czwartek

17.00

zm.+ Irena Jakubik ( greg. - 5)

Piątek

17.00

zm.+ Irena Jakubik ( greg. - 6)

Sobota

17.00

zm.+ Irena Jakubik ( greg. - 7 )

Niedziela

8.00

zm. + Paweł i Jadwiga Gniady

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm.+ Irena Jakubik (greg. - 8)

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy więtej

Ogłoszenia duszpasterskie - 31.01.2016 r.
1. Dzi 4 niedziela zwykła. To ostatnia niedziela miesiąca stycznia.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 17.00.
3. We wtorek więto Ofiarowania Pańskiego. W tym równocze nie dniu Ko ciół
błogosławi i po więca gromnice. Taca mszalna w tym dniu przeznaczona jest na
zakony klauzurowe. Msza więta o godzinie o 17.00.
4. W tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca lutego.
Przypominam o praktykowaniu spowiedzi pierwszopiątkowej dzieciom i młodzie y
zwłaszcza żimnazjalistom, w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
Do chorych w naszej parafii udam się z Naj więtszym Sakramentem w piątek - od
godziny 8.00.
5. Pamiętajmy o naszej modlitwie za parafię i za wszystkie dzieła jakie w niej będą
rozpoczynane w tym roku duszpasterskim pod hasłem „Nowe ycie w Jezusie
Chrystusie. Jest to równocze nie rocznica 1050 - chrztu Polski i nasze oczekiwanie
na przyjazd Papie a Żranciszka do Polski.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 6.02. - proszę rodziny ze starej jeszcze listyś
Pietruszka (72), Jakubiec (75), Kozubal (182), natomiast dziękuję rodzinomś
Sapok, Solinki - Leń za ostatnie sobotnie sprzątnie ko cioła.
7. Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania dla prenumeratorów
w zakrystii, na ko ciele wyło ony jest kolejny numer żazetki Parafialnej „Królowa
Aniołów”.
8. Pamiętajmy, e rok 2016 jest to rok wizytacji biskupiej w naszym dukielskim
dekanacie i w naszej parafii. Oczekujemy w parafii na biskupa Adama Szala.
9. Zachęcam do spotkania z naszą parafialną stroną internetową. Przypominam jej
adresś www.parafia wietrzno.pl
10. Dziękujemy P. Agnieszce Dembiczak za owocną interwencję w dziedzinie
wiatła - reflektor ju działa i o wieca ko ciół oraz drogę do ko cioła. Bóg zapłać.
11. Inicjatywa od parafian i zarazem mała pro ba o bezinteresowną pomoc dla

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

O Ewangelii
z sercem.
Zrozumieć wiarą
Bo e Słowo.
… „On jednak przeszedłszy
pośród nich, oddalił się”...
z Ewangelii św. Łukasza.
Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest Miłością (1 J 4,8)ś takie słowa zapisał
w. Jan Apostoł, umiłowany uczeń, ten który pozostał wierny Miło ci w godzinie
ukrzy owania Jezusa, w godzinie krzy a. Uczestniczymy i my w tej tajemnicy wiary
przez przyja ń z Bogiem i Panem - z Jezusem Chrystusem. Tak, to dzięki Jezusowi
otrzymujemy nowe ycie, Bo e ycie, ycie w łasce przez zrozumienie procesu
stawania się w pełni człowiekiem. Apostoł pokazuje równocze nie, na czym polega
odpowied - z wiary - na otrzymany od Boga dar. ycie opromienione Bo ą miło cią
i yczliwo cią - tak na co dzień - przypomina całemu wiatu, e człowiek Bo y
„narodził się z Boga”, poznaje Boga przez rozum, serce, wolę, i uczy się Jego miło ci
we wspólnocie rodziny, Ojczyzny i Ko cioła.
Miło ć otrzymuje swoje prawdziwe znaczenie wówczas, gdy jest aktywna i wierna
w działaniu i słu bie dla Królestwa Bo ego, dla Ko cioła, Ojczyzny, parafii (itd.).
Miło ć Bo a jest obecna w wiecie. Miło ć rodzi konkretne owoce, wbrew panoszącej
się wokół nas i wiecie obojętno ci. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz
Boga żywego śpiewamy w religijnej pieśni. Odkryjmy ten cudowny wymiar wiary i
szukania Boga, pokonujmy w sobie agresję, gniew, urazy, lęki i uprzedzenia, niech
zatriumfuje Bo a łaska, na ka dym etapie naszego ycia. I jeszcze jedna my l, nie
bąd my jak mieszkańcy Nazaretu, który zamknęli swoje serce na wiarę. Ich grzech
niewiary i pychy polegał na tym, e w Jezusie, który po ród nich się wychował przez
30 lat, nie zobaczyli rzeczywi cie prawdziwej miło ci. Ich grzech równie sprawił, e

Medytować i rozwa ać wypowiadane słowo.
Słowa i cisza darem dla wierzących.
Modlitwa franciszkańska.
Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia
Twojego pokoju,
aby my siali miło ć tam, gdzie panuje nienawi ć,
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda,
wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie,
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz,
wiatło tam, gdzie panuje mrok,
rado ć tam, gdzie panuje
smutek.
Spraw, aby my mogli
nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać,
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć,
nie tyle szukać miło ci, co kochać,
albowiem dając, otrzymujemy,
wybaczając, zyskujemy przebaczenie
a umierając, rodzimy się do wiecznego ycia.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

ycie Duchowe.

Dary Ducha więtego. Dar umiejętno ci.

Korzystając z tego daru człowiek jest w stanie wydawać słuszne rady w sprawach
wiary i ycia. Ten dar Ducha czyni człowieka zdolnym do udziału w mądro ci Boga,
i doskonali wiarę człowieka. Wsparty darem umiejętno ci człowiek, potrafi dostrzec
lady Boga w sobie, w wiecie, w bli nich. Dar umiejętno ci objawia się w tym,
e człowiek jest w stanie wybierać zawsze drogę „złotego rodka”. Ludzie umiejący
korzystać z daru umiejętno ci są w stanie wypracować sobie wła ciwy, to jest Bo y
pogląd na wiat. Nie poddając się potrzebom materialnym tego wiata, nie mają
w nienawi ci samej materii, ale przez jej element dostrzegają wiatło Boga, Boga
Stwórcę i Ojca. Dla ludzi korzystających z tego daru, rzeczy stworzone mimo swych
uroków i piękna, stanowią drogę do Boga, do Jego łaski. Posługując się darem
umiejętno ci, człowiek potrafi odkryć cud i łagodno ć. Z łagodno ci rodzi się
cierpliwo ć i do wiadczenie wewnętrznego pokoju. Łagodno ć objawia się w tym
człowieku, który poznaje czym jest prawdziwa Bo a moc. „Uczcie się ode mnie,
bo jestem cichy i pokorny sercem” uczy sam Jezus. Łagodnym nazywamy tego
człowieka, który potrafi znosić trudy ycia cierpliwie i zachowuje spokojną,
yczliwą postawę. Kiedy człowiek łagodny poczuwa się do konieczno ci
upomnienia, czyni to w sposób yczliwy i delikatny, bez jakiejkolwiek
zacięto ci, goryczy, gniewu i obra liwych słów. Człowiek łagodny emanuje dobrocią
i miło cią. Łagodno ć ujawnia się przede wszystkim w naszym zachowaniu wobec
drugiego człowieka. Jej przeciwieństwem są takie cechy jakŚ brutalno ć, szorstko ć,
agresja. Człowiek łagodny nie wymusza niczego przemocą. Łagodno ć zakłada
zawsze miło ć, wraz z nią przychodzi poznanie piękna ludzkiego wnętrza.
Prawdziwa łagodno ć zakłada poznawanie Chrystusa, Jego łaskawo ci, dobroci, a

Mał eńskie Jubileusze w parafii w 2016 roku. Cze ć I.
W 2016 roku więtujemy wa ny Jubileusz - 1050 lat chrztu Polski. To dar i rocznica
szczególna dla nas Polaków. Przez sakrament chrztu stali my się dziećmi Bo ymi
i weszli my w oddziaływanie Cywilizacji łacińskiej i stali my się członkami Ko cioła.
Ko ciół przyniósł naszej Ojczy nie dar wolno ci. Jako ludzie Ko cioła i zarazem
Polacy jeste my zaproszeni do poznawania nauki Ko cioła, rodowiska nauczania
Ko cioła na temat łaski Bo ej (itd.). Ten dar i zadanie jaki otrzymała nasza Ojczyzna
musi być dzi - w XXI wieku - przeło ony na wiadectwo powołań, tych które mamy
i są nam dane do wypełnienia. Jest ich tyle, ile nas wszystkich, gdy ka dy z nas ma
własną drogę do poznawania Boga i Ko cioła. Owocem tych do wiadczeń i powołań
jest równie dar sakramentu mał eństwa. Do miło ci mał eńskiej dojrzewa się w
Ko ciele przez wiele lat, równie przez Jubileusze. Swoje jubileusze - w 2016 roku więtują Parafianie - ich sakrament mał eństwa został zawarty w ko ciele i w parafii
Wietrzno - 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20,15,10, 5 temu. A były to następujące osobyś
W 1966 - 50 lat razem - w rodzinieś
żrzegorz Malinowski i Małgorzata Czelnyś
Czesław Zygmunt i Maria Kozubalś
Jan Lubojemski i Christina Helenarskaś
45 lat razem - sakrament mał eństwa w 1971 roku ś
Leszek Dynowski i Małgorzata Zborowskaś
Henryk Dziekan i Agata Przybyłaś
zm.+ Lesław Dro d ak - Janina
Olbrychtś
Wiesław Pelczar i Michalina Cysarzś
Roman Kluk i Zofia Zborowskaś
40 lat razem w mał eństwie w 1976 r.
Piotr Kmieć i Teresa Kopaczś
Adam Czelny i źwa Czelniakś
Janusz Wójtowicz i Krystyna Czelnyś
zm.+ Zygmunt Stadnicki i Teresa
liwińskaś
Wojciech Słowik i Romana Helenarskaś
Tadeusz Tomoń i Marta Kre ałekś
Sakrament w 1981 - 35 lat razemś
źugeniusz Marecki i Teresa Kamińskaś
Zbigniew Mikosz i Zofia Michalczykś
Zbigniew Zajdel i Barbara Cyparaś
Jerzy Kozak i Krystyna Matelowskaś
Maciej Longawa i Maria Zajchowskaś
Andrzej Bek i Janina Bogaczś
Marek Pęcak i Kazimiera Longawaś
Zbigniew Drozd i Marta Bekś

