Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm.+ Edward Sęp - intencja od Dyrektora Szkoły w Domaradzu

Wtorek

17.00

zm.+ Maria Szopa - intencja od sąsiadów

roda

17.00

zm.+ Edward Sęp - intencja od Koła Solidarności w Domaradzu

Czwartek

17.00

zm.+ Jan Longawa - od żony Marii z synami i od rodziny Longawa

Piątek

17.00

zm. + Edward Sęp - intencja od córki

Sobota

17.00

zm. + Edward Sęp - intencja od Zespołu Szkół w Domaradzu

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Edward Sęp - intencja od. P. Dąbrowskiej z rodziny Filów

Niedziela

15.30

Zm. + Michalina Szwast i Maria Szopa - intencja od Róży

Intencje mszalne w tygodniu 6.02-12.02.2017
Ogłoszenia duszpasterskie - 5.02.2017 r.
1. 5 Niedziela zwykła. Pro my Ducha więtego o umiłowanie daru i znaku Ko cioła,
o zrozumienie Jego nauki i wiadectwa. Dzi te wspomnienie w. Agaty - Ko ciół
w tym dniu błogosławi chleb, sól i wodę. Zmian tajemnic ró ańcowych po Mszach
więtych z modlitwą o zaistnienie ró y Ojców, młodzie y i dzieci.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 17.00.
3. Taca z Pierwszej Niedzieli lutego przeznaczona jest na Kurie Archidiecezjalną
i potrzeby Archidiecezji oraz na Seminarium Duchowne w Przemy lu.
4. 11 lutego - wspomnienie Matki Bo ej z Lourdes - sobota - jest to wiatowy Dzień
Chorych. W tym dniu Msza więta połączona z modlitwą o dar uzdrowienia i tak e
z udzielaniem sakramentu chorych. Zapraszam parafian na godzinę 17.00.
5. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 7.01.- proszę rodziny; Rygiel, Guzik,
Antoniewicz; bardzo dziękuję rodzinom Szopa, Szopa za ostatnie sprzątnie ko cioła.
6.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyło ony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej pod tytułem
„Królowa Aniołów”.
Zapowiedzi przed lubne; Artur Wincenty Biały s. Michała i p. +Zofii Mareckiej
parafia Wietrzno z Magdaleną Faustyną Wojtowicz c. Janusza i Krystyny Czelny
równie parafia Wietrzno zapowied III.
Modlitwie parafian polecam narzeczonych.
Sakrament Chrztu więtego otrzymali;
1. Adrian Mateusz Szczurek - otrzymał Sakrament Chrztu więtego dnia 22.01.2017
roku z rąk ks. Biskupa Stanisława Jamrozka o godzinie 8.00 - wraz z
wprowadzeniem do ko cioła relikwii w. Jana Pawła II. Gratulujemy rodzicom
Adriana Darkowi i Ewie gratulujemy i yczymy Bo ego błogosławieństwa.
2. Emilia Skorupska - Marosz - Sakrament Chrztu więtego - 28.01.2017 r.

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Przyszedłszy do was, nie przybyłem,
by błyszcząc słowem i mądrością, dawać
wam świadectwo Boże. Postanowiłem
bowiem, będąc wśród was, nie znać
niczego więcej, jak tylko Jezusa
Chrystusa, i to ukrzyżowanego.
I stanąłem przed wami w słabości
i w bojaźni, i z wielkim drżeniem...
aby wiara wasza opierała się nie na
mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej”.
z Pierwszego listu św. Pawła Apostoła
do Koryntian - 1 Kor 2,1–5.
W yciu co chwilę spotykamy się ze miercią:
umierają nasze marzenia, relacje, plany. Umiera w nas taki, a nie inny pogląd na
ró ne rzeczy. Musimy godzić się z najrozmaitszymi stratami: zdrowia, pracy,
pieniędzy. Jednak Jezus uczy nas, e mierć nie jest niczym złym. mierć jest
bolesna, czasem bardzo, czasem ogromnie, ale tylko dzięki mierci mo na
do wiadczyć cudu zmartwychwstania.
Je eli zgodzimy się na mierć, je eli ból i cierpienie oddamy Bogu, je eli zaniechamy
złorzeczenia Bogu i ludziom, za to, co nas spotyka i zaczniemy równie prze ywać
wydarzenia w duchu wiary, zrozumienia ofiary, codziennej miło ci wówczas
do wiadczymy cudu zmartwychwstania. Wszystko wokół nas, choć takie same stanie
się inne, nowe, przemienione łaską. Dlatego mo emy nieustannie piewać i radować
się, bo Jezus naprawdę zwycię ył mierć. Ona nie ma ju nad nami władzy, mimo e

Na drogach
modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Dlaczego Szatan lęka się
Modlitwy Różańcowej.
Jest obecna w Ko ciele modlitwa szczególna
która okre la się słowem egzorcyzm.
Egzorcyzm to modlitwa połączona równie
z liturgicznym obrzędem, która ma na celu
uwolnienie osoby opętanej lub zniewolonej,
uzale nionej od działania złego ducha.
Ka dy chrze cijanin na mocy sakramentu
chrztu mo e się czuć bezpieczniejszy wobec
jego zgubnych mocy. Ale potrzebne jest do
tego codzienne praktykowanie modlitwy
i chrze cijańskiej wiary. Wystarczy tak e
wziąć do ręki ró aniec, On równie ma ten
cudowny charakter.
Jakie znaczenie ma modlitwa różańcowa dla współczesnych chrze cijan?
Napisano ju o Ró ańcu tysiące słów, tekstów. Omawiany jest on w religii
w aspekcie historycznym, duszpasterskim, mistycznym. Warto równie przyjrzeć się
obietnicom związanym z odmawianiem tej modlitwy, ze szczególnym
uwzględnieniem czasów nam współczesnych. Mniej znane, a na pewno zasługujące
na przytoczenie są np. obietnice dane bł. Alanowi de la Roche. Ten urodzony w 1428
r. dominikanin stworzył kształt koronki, który przetrwał do dzisiaj. Podzielił ją na 5
tajemnic składających się z 10 paciorków i nazwał ją tak e Psałterzem Maryi. Jak
dowiadujemy się z objawień błogosławionego, Ró aniec jest najpotę niejszą bronią
przeciw piekłu, szatanowi, złu; ró aniec wyniszcza w nas po ądliwo ć, usuwa
grzechy, wprowadza do serca ład i łagodno ć.
Poniewa ka de czasy wią ą się z wyjątkową aktywno cią złego ducha, a zwłaszcza
miniony XX wiek i obecny wiek terroryzmu i walki z darem ycia, Ró aniec staje się
orę em przeciwko szatanowi i złu.
Warto przytoczyć równie jeden fakt - z wielu takowych - z ycia w. Jana Pawła II.
W 1981 r. miało miejsce wa ne wydarzenie - w Rzymie - przytaczane pó niej przez
ks. bp. Kazimierza Kraszewskiego. Rzecz owa miała miejsce w Watykanie podczas
prywatnej audiencji Polaków u Ojca więtego Jana Pawła II.
Papie Polak cieszył się z tego, e w wielu parafiach w Polce istnieje stary zwyczaj
odmawiania egzorcyzmu papie a Leona XIII, czyli modlitwy do Michała Archanioła
po Mszy więtej; pó niej wyciągnął z kieszeni Ró aniec i pokazawszy go zebranym,
na audiencji zapewnił, e to jest egzorcyzm przeciwko wszystkim złym duchom,
dostępny tak e i dla wiernych wieckich. Zauwa ywszy jednak na twarzach Polaków
zaskoczenie, dodał: „ eby cie nie mieli adnych wątpliwo ci, to ja w tej chwili

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Wspominajmy - wszak wspomnienia to cudowny dar...

Bilans i wydatki parafii w 2016 roku.

Rozchody parafii - sumy w skali całego 2016 r. - przedstawiały się następująco;
Podane kwoty - są podsumowaniem wydatków w skali całego minionego roku;
(Cze ć II.)
1. Kadzidło na 6 stycznia i do celów liturgii - 460,00 złp.
2. Materiały, plakaty, itp. od ks. Dziekana i z Kurii w Przemy lu - 1443 złp.
3. Wykoszenie trawy, wywózka ziemi - 760,00 złp.
4. Remont kaplicy cmentarnej; zakup farb itp. - 3.846 złp.
5. yłka, paliwo do kosiarek -295, 00 złp.
6. Koniczyna do siewu, wir biały ozdobny - 859,00 złp.
7. Wycieraczki do drzwi przed ko ciołem - 535,00 złp.
8. Droga do kaplicy cmentarnej (jumba, płytki) -1826, 05 złp.
9. Lichtarze i wiece na boczne ołtarze i na ołtarz główny i soborowy- 2915,50 złp.
10. Wakacyjne rekolekcje RAM dla ministrantów i dla scholii - 800,00 złp.
11. Drzewa ozdobne zasadzone przy Ko ciele - 785, 00 złp.
12. Dokupienie figur do szopki - 860,00 złp.

