Intencje mszalne w tygodniu 5.10 - 11.10. 2015
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. + Jan Skrzeta - 2 rocznica śmierci

Wtorek

17.00

zm. + Leszek Lawera -intencja od kolegów z Huty Szkła w Krośnie

Środa

17.00

zm. + Piotr i Maria Sanoccy

Czwartek

17.00

zm. + Jan Kucharski - 3 rocznica śmierci

Piątek

17.00

zm. + Leszek Lawera - od kolegów z Huty Szkła w Krośnie

Sobota

17.00

zm. + Leszek Lawera - intencja od brata Edwarda z rodziną

Niedziela

8.00

zm. + Władysław i Maria Zborowscy

Niedziela

10.30

zm. + Julia i Grzegorz Sajdak

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 4.10.2015 r.
1. Dziś pierwsza niedziela października, to to niedziela adoracyjna. Po sumie zmiana
tajemnic różańcowych dla Róż z parafii. Kościół zachęca do modlitwy Różańcowej.
2. W tygodniu Msze Święte i modlitwa Różańcowa o godzinie 17.00. Zachęcam
do modlitwy Różańcowej całą parafię w kościele, lub w domach i w rodzinach
i do zyskiwania odpustów zupełnych. W poniedziałek - 5.10. - Różańcową modlitwę
poprowadzi klasa III Szkoły Podstawowej - będzie to jej październikowe spotkanie
przez Pierwszą Komunią Świętą i okazja do poświecenia ich różańców; we wtorek klasa III Gimnazjum, w środę - II Gimnazjum, w czwartek - I Gimnazjum. W piątek klasa VI, w sobotę - Schola i ministranci, a w niedzielę - w Dzień Papieski - na 15.30
zapraszam do modlitwy Różańcowej Panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
3. Taca mszalna przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Przemyślu.
4. Za tydzień Dzień Papieski. Gimnazjalistów z klasy trzeciej bardzo proszę w tym
dniu o przeprowadzenie kwesty - do puszek - na Fundacje III Tysiąclecia na terenie
placu kościelnego.
5. Do sprzątania kościoła - na sobotę -10 .10. - proszę rodziny ze starej jeszcze listy
sprzątających; Frankowicz /61a/ i Stadnicki /172/, Klecha - Majer/184/ , a dziękuję
za sprzątnie i za kwiaty rodzinom; Stanisz i Nykiel.
6. Tygodnik „Niedziela” do odebrania w zakrystii, na kościele wyłożony jest kolejny
numer naszej Gazetki Parafialnej.
7. Trwają prace - jak widzimy - przy chodniku wokół kościoła i konserwacja
bocznego przedsionka kościoła. Proszę o pomoc Parafian w tym tygodniu.

Podziękowanie za prace przy parafii.
Parafia składa podziękowanie za prace wykonane w tym tygodniu przy kościele
i przy parafii; Panom Strażakom za umycie parkingu, za prace koparkowe;
P. Tomasz Kamiński i Andrzej Kamiński, i za prace przy chodniku dla osób ;
P. Smaga Tadeusz, P. Henryk Kucharski, P. Leń Marcin, P. Rymek Stanisław,
P. Piotr Pietruszka, P. Przystasz Kamil, ponadto P. Matelowski Józef wykonał
barierkę do schodów przy wejściu do kościoła.
Bóg zapłać.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
nr 35 / 4.10. 2015 r.
Archidiecezja przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć Słowo.
„Pan Bóg rzekł: „Nie jest dobrze, żeby
mężczyzna był sam; uczynię mu zatem
odpowiednią dla niego pomoc”.
...z Księgi Rodzaju 2,18...

Z kobietą, czy bez kobiety !
Boża obserwacja zamieszczona w
Biblii w Księdze Rodzaju; „nie jest rzeczą dobrą, aby człowiek był sam”, prowadzi do
odkrycia cudu, do odkrycia daru, do przyjęcia aktu stwórczego, czyli towarzysza
właściwego dla pierwszego człowieka. Człowiek według Pisma Świętego - Biblii jest
najcudowniejszą koroną Bożego stworzenia. Biblia ukazuje jak Pan Bóg sprowadza
do człowieka wszystkie zwierzęta, ptaki, aby ten mógł je nazwać i zrozumieć ich
naturę. Czynność nadawania imion przez niego ukazuje udzieloną mu przez Boga
władzę nad światem. Księga Rodzaju uczy nieco dalej - w wierszu 20b - że zwierzęta
okazują się niewystarczającymi dla pierwszego mężczyzny - to stwierdzenie i myśl,
przygotowuje i nas czytelników Pisma Świętego do aktu stworzenia daru kobiety niewiasty i ukazuje równocześnie jej godność, tożsamość i powołanie.
Kobieta została stworzona - uczy Pismo Święte - nie jak Adam z prochu ziemi - lecz
została ukształtowana z żebra Adama - mężczyzny. Bóg zsyła na Człowieka - Adama
w Raju głęboki sen (Por. Rdz 2, 21-25). Po przebudzeniu mężczyzna przyjmuje dar
i tajemnicę kobiety w słowach; „Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego
ciała. Ta będzie się zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta”. Hebrajska gra
słów; „iššâ - 'îš” ; znajduje swoje potwierdzenie i odzwierciedlenie w angielskich
słowach „woman”- kobieta i „man” - mężczyzna. W perspektywie biblijnej zatem
Pan Bóg uczynił małżeństwo częścią swojego stworzenia. Wyjaśnienia użycia „żebra”
do stworzenia Ewy należy zatem doszukiwać się w języku sumeryjskim.
Sumeryjskim słowem które oznacza żebro jest słowo „ti”. Słowo „ti” oznacza
„życie", podobnie
i słowo „Ewa” (Rdz 3,20), oznacza „matka żyjących”. Dla nas
chrześcijan ten biblijny opis stworzenia człowieka jest znakiem wiary w cud
wzajemnego przenikania się
i uzupełniania się ról mężczyzny i kobiety w
jednym i nierozerwalnym sakramencie małżeństwa. Ks. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy.
Jezus w Ogrodzie Oliwnym.

Modlitwę Jezusa w Ogrodzie Oliwnym św. Łukasz ukazuje jako
wewnętrzną dramatyczną walkę. W Jezusie zmagają się dwie siły.
Pierwsza z nich, to naturalna, ludzka siła życia, która opiera się
obciążeniu się grzechami całej ludzkości. Ta naturalna siła życia
buntuje się przeciwko cierpieniu, chce uratować życie fizyczne od śmierci. Ludzki
dar życia i poczucie sprawiedliwości są w Jezusie mocne, jak w każdym człowieku.
Jezus był bowiem do nas podobny we wszystkim, oprócz grzechu. Druga siła ma
charakter duchowego, mistycznego związku z Ojcem. Jest to siła odwiecznej miłości
Ojca do Syna, siła pragnienia Syna bycia wiernym Ojcu we wszystkim. W swojej
modlitwie udręce Jezus nie jest sam. Anioł wysłany przez Boga Ojca jest znakiem
tego zatroskania. Obecność Ojca umacnia Jezus w zmaganiu się. Doświadczywszy
tej obecności, Jezus „jeszcze usilniej się modlił”. Użyte przez św. Łukasza słowo
greckie „agonidzomai”, ten stan modlitwy określa jako wysiłek atletów. Parafrazując
słowa Ewangelisty moglibyśmy powiedzieć: Jezus walczy jak atleta, aby zwyciężyć
słabość swojej ludzkiej natury. W ten sposób staje się dla całej ludzkości drogą do
Ojca. Dramatyzm walki Jezusa ukazuje Jego pot, który był jak gęste krople krwi
sączące się na ziemię. Jest to bardzo rzadkie zjawisko, ale dobrze znane medycynie.
Towarzyszy ono stanom najwyższej trwogi lub skrajnej rozpaczy. Jezus zatem
swoim modlitewnym konaniem w Ogrójcu aż do krwawego potu uczy nas owego
więcej. Z Nim cierpiącym łatwiej nam się utożsamiać, łatwiej nam Go naśladować.

Współczesne zagrożenia duchowe.
Otyłość.

Zmiana trybu życia we świecie z aktywnego na coraz
bardziej leniwy powoduje faktycznie, że ...tyjemy.
Otyłość jest bardzo niebezpieczna, otyłość jest również
i zagrożeniem duchowym. Kościół nie bez przyczyny
mówi o grzechu „nieumiarkowania w jedzeniu i piciu”. Ten grzech, to równocześnie
owoc niewiary na aktywne działanie i istnienie Złego Ducha. Sw. Paweł Apostoł
przestrzega przed ludźmi, którzy troszczą się tylko o fizyczny pokarm, a zapominają
o duchowej sferze człowieczeństwa, o ideałach, wartościach, duszy nieśmiertelnej.
Z tym grzechem przychodzi w parze relatywizm moralny i nadmierny egoizm.
Ignorujemy wówczas nawet i prawidłowe nawyki żywieniowe, dietę, czy regularną
aktywność fizyczną. Otyłość nie tylko jest problemem estetycznym, ale przede
wszystkim duchowym i medycznym; jest przyczyną wielu chorób nękających coraz
szersze kręgi społeczeństwa. Szacuje się, że liczba ludzi z nadwagą na świecie
przekracza aktualnie ok. 2,1 miliarda. Otyłość Jest to problem nie tylko dorosłych,
ale nawet i dzieci, odsetek otyłych dzieci jest największy wśród krajów europejskich.
Globalny charakter otyłości pozwala określić ją mianem choroby cywilizacyjnej.
Zmagać się z otyłością to unikać jedzenia późno wieczorem, lub w nocy, stosować
dietę, aktywność fizyczną, (itp.). Ważnym krokiem do przeciwdziałania otyłości jest
życie duchowe, modlitwa, praca, wiara, i aktywność fizyczna. Może to być np. jazda
na rowerze, pływanie, spacery... Czasem wystarczy 30 minut dziennie, lecz istotne
jest, aby taka forma aktywnego wypoczynku była regularna. Jeden - dwa razy
w tygodniu to stanowczo za mało. Każdego dnia należy znaleźć czas na odrobinę
ruchu i aktywności na świeżym powietrzu. Wolność od nadmiernej otyłości to dar,
który zdobywa się każdego dnia. (cdn.).

Z dziejów historii parafii i miejscowości Wietrzno.
Cześć.12.

Akt konsekracji kościoła w Wietrznie nastąpił w 1761 roku - 9 lat po budowie.
W 1880 r. kościół będący wówczas filią parafii Bóbrka ozdobiono cenną polichromią
autorstwa P. Leona Wróblewskiego. W 1906 r. Kościół parafialny - po reaktywowaniu
na nowo parafii Wietrzno - poddano gruntownemu remontowi; zmieniono pokrycie
dachu z pierwotnego drewnianego gontu na blachę, powiększono okna prezbiterium
i nawy nadając im gotycką, ostrołukową formę. Wieczną lampkę do parafialnego
kościoła zakupiono u P. Hendla w Wiedniu - w 1907 roku. Drewniany Kościół jest
szczególnym znakiem architektonicznym dla tego dukielskiego terenu, przypomina
o chrześcijańskich korzeniach sięgających epoki średniowiecza. Kolejny jakże
ważny remont kościoła miał miejsce w latach 80 - tych XX wieku; wówczas
wzmocniono konstrukcję budowli kościoła, wymieniono szalunek oraz podwaliny,
przywrócono pierwotny, prostokątny wystrój okien. Przeprowadzono też konserwację
wyposażenia i polichromii kościoła. Tego wszystkiego dokonano pod opieką i
kierownictwem
ks. proboszcza - długoletniego opiekuna tej parafii - Józefa
Fejdasza. W latach 2004 - 2006 Kościół został ponownie odrestaurowany. Kosztorys
wstępny opiewał na sumę 181 tys. zł, a źródłami pokrycia wydatków miały być:
wkład własny mieszkańców - po 1000 zł od rodziny - ok. 50% kosztorysu; pomoc
Gminy Dukla - dotacja i drewno konstrukcyjne; dochód ze sprzedaży części gruntów
parafii, dotacja Ministra Kultury - Departament Ochrony Zabytków - oraz dotacja
MSWiA (Fundusz Kościelny).
W trakcie wykonywania prac okazało się,
że konieczna jest wymiana całej konstrukcji więźby dachowej - co znacznie
zwiększyło koszty remontu. Ponadto oba ministerstwa nie przyznały wspomnianej
dotacji. Mimo tego prace przy kościele pod patronatem ks. proboszcza Andrzeja
Szajnara przyniosły cudowne owoce. (cdn.)

Prace przy chodniku - wokół kościoła - 2015.
Powoli powstaje kamienny chodnik wokół naszego parafialnego kościoła. Jest to nie
tylko ważna zmiana, ale i cudowna okazja do zaplanowania terenu wokół parafialnej
świątyni oraz dar ukazujący jedność parafian, którzy przez wspólną prace dodają
sobie odwagi w zrozumieniu siebie nawzajem i okrywają troskę o dzieło Kościoła
i społeczności Wietrzna. Podziękujmy Panu Bogu za dar siebie samych w trosce
o wspólnotę parafialną, Kościół i Dzieło Boże, które przy nim powstaje w naszych

