Intencje mszalne w tygodniu 6.07. - 12.07.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Jan i Emilia Malinowscy

Wtorek

18.00

zm. + Emilia i Michał Osipowicz

Środa

18.00

za uczniów klasy trzeciej Gimnazjum

Czwartek

18.00

zm.+ Maria i Bronisław Szopa

Piątek

18.00

Dziękczynna za łaski i o błogosławieństwo w rocznice ślubu

Sobota

18.00

zm. + Andrzej, Zofia, Bartłomiej Szwast.

Niedziela

8.00

zm. + Józef Leś, Kozubal Józefa i Andrzej

Niedziela

10.30

zm.+ Kazimiera Bogacz, Zofia i Bronisław Szydło

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 5.07.2015 r.
1. Dziś 14 Niedziela zwykła. To niedziela adoracyjna. Po Mszach Świętych zmiana
tajemnic różańcowych. Trwa czas wakacji. Nie zapomnijmy o codziennej modlitwie
i niedzielnej Mszy Świętej. To zachęta nie tylko do dzieci i do młodzieży ale i do nas
dorosłych.
2. W środę - wspomnienie sw. Jana z Dukli patrona tej ziemi i naszej archidiecezji.
3. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
4. Dziś pierwsza niedziela - Taca na Seminarium Duchowne w Przemyślu.
5. Do sprzątania kościoła - na sobotę 11.07. - proszę rodziny ze starej jeszcze listy
Śliwiński - Kreżałek /187/ i Kolanko 191 a dziękuję za sprzątnie i za kwiaty
rodzinom Bożętka i Czaja.
6. Tygodnik Niedziela w zakrystii a na kościele kolejny numer Gazetki parafialnej.
7. Zaproszenie na odpust sw. Jana z Dukli. Na 11 i 12 lipca mamy zaproszenie do
Dukli na odpust sw. Jana z Dukli, patrona naszej archidiecezji. 11 lipca - na Puszcze,
a 12 lipca - do klasztoru. Zapraszają Ojcowie Bernardyni.
Zapowiedzi przedślubne; Mateusz Nykiel s. Teofila i Wioli Białogłowicz parafia
Wietrzno z Agnieszką Przybyła c. Kazimierza i Marii Szczurek parafia Wietrzno zapowiedź III .

Podziękowanie za posadzenie i pielęgnowanie tui.
W minionym tygodniu na cmentarzu i wokół parkingu posadzono 180 tui.
Koszt zakupu tui to -1440 złp .
Bóg zapłać sponsorowi, który ofiarował 2/3 ceny. Tuje są posadzone na cmentarzu
i wokół parkingu. Bardzo dziękuję za ten jakże cudowny gest troski o nasz parafialny
cmentarz. Tuje zasadzili w tym tygodniu i im również dziękuje za pielęgnowanie
i za podlewanie; P. Matelowski Józef P. Bek, Andrzej, P. Zygmunt Andrzej;
dziękuję również za prace przy parafii Panom ; P. Longawa Maciej,
P. Piotrowski Robert, P. Ukleja Marek i P. Wójtowicz Jan.

Bóg zapłać za poświęcony czas i otwarte serce.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
nr 22 / 5.07. 2015 r.

O Ewangelii - z Sercem.
„Najchętniej więc będę się chlubił z moich
słabości, aby zamieszkała we mnie moc
Chrystusa. Dlatego mam upodobanie
w moich słabościach, w niedostatkach,
w prześladowaniach, w uciskach z powodu
Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam,
tylekroć jestem mocny... -2 Kor 12,7-10.
św. Paweł Apostoł.
Życie duchowe, życie w wierze splata się
w każdym człowieku ze sferą wielorakich doznań, emocji, uczuć, postaw życiowych,
wyborów i z światopoglądem. Porządkowanie własnych emocji i uczuć, uczenie się
ich rozumienia, odkrywanie ich działania jest warunkiem rozwoju i osobowego, i też
rozwoju duchowego. Nasze uczucia, mają swoje źródło w postawach wewnętrznych,
i w zachowaniu. Uczucia powstały na skutek wielu czynników życia, takich jak;
wychowanie, doświadczenia, wybory życiowe, łaska Boża, cud, popełnione błędy,
naprawa zła, zadośćuczynienie. itp. Aby praca nad sobą, praca nad charakterem
mogła przynieść owoce, potrzeba poznać swoje postawy które określamy w teologii
jako cnoty i wady. Cnoty są zawsze dobre, a wady są do pokonywania. Są i takie
wady, z którymi możemy zmagać się nawet i całe swoje życie. Czasem mówimy:
„Nie mogę tej osoby znieść, nie lubię jej”; albo: „Nie mogę rzucić palenia”, albo:
„Nie mogę się wyzwolić od pornografii, alkoholu, wulgaryzmów”. Co wówczas?!
Być może, jak mówi dziś św. Paweł, jest to taki „oścień dla ciała”, który nam
przypomina o naszej grzeszności i o potrzebie przychodzenia do Boga po pomoc łaski
i po Boże światło. Na pewno jest on pytaniem o ład w naszych emocjach i uczuciach,
które są wielkim bogactwem, ale tylko w życiu człowieka, który potrafi je „oswoić”.
W sytuacjach granicznych i kryzysowych, w konfliktach winniśmy świadomie
rezygnować z obwiniania innych - żony, męża, dziecka, kolegi w pracy, po to, aby
dostrzec swoją własną grzeszną postawę i postawić sobie pytanie: dlaczego tak
bardzo mnie to boli? Może nam to też pozwoli zrozumieć że i ten człowiek obok nas
ma swój „oścień dla ciała”, może nie radzi sobie z jakimś swoim uczuciem czy wadą.
Na tej niełatwej chrześcijańskiej drodze zdobywania dystansu do swoich uczuć,
emocji, postaw, właśnie do nas Jezus kieruje swoje zapewnienie: „Wystarczy ci mojej
łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. A życie duchowe, o które mamy się
starać jest właśnie owocem Bożej łaski. Ks. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

O modlitwie słów
parę - modlitwa
na wakacjach.
Cz. II.
Czynnikiem, który warunkuje
owocność każdej modlitwy,
jest stałość i wierność.
Najbardziej liczy się nie to,
czy modlitwa jest udana,
piękna, pełna głębokich myśli
i uczuć, lecz to, czy jest
codzienna, wytrwała i wierna. Najważniejsza jest, jeśli można tak powiedzieć, nie
jakość modlitwy, ale jej dar - wierność. Modlitwa stosunkowo krótka, skromna,
nawet sucha, ale mimo roztargnień, powtarzana każdego dnia, będzie stokroć więcej
warta i przyniesie nieskończenie więcej owoców niż długa płomienna od czasu
do czasu, zależnie od wielorakich okoliczności.
Nie powinniśmy nigdy poddawać się pokusie skracania modlitwy. Światło ale i też
błogosławieństwo Boże przychodzi czasem w ostatnich minutach wiernej modlitwy,
nawet po długim, zdawałoby się nam tak po ludzku, bezowocnym trwaniu.
Św. Ignacy proponuje nam w czasie modlitwy zasadę; agere contra, która polega na
działaniu przeciwnym. Jeżeli jesteśmy kuszeni do skracania modlitwy, możemy
pokonać tę pokusę, trwając do końca, a nawet wydłużając modlitwę. Modlitwa
powinna zawsze kształtować się i rozwijać na wierze i wierności Bogu.
Aby przeżyć coś przyjemnego, miłego, nie musimy podejmować szczególnego
wysiłku. To przychodzi spontanicznie. Inaczej jest jednak z modlitwą. W czasie
modlitwy towarzyszą nam doświadczenia trudu, niepokoju, lęku, wątpliwości,
pustki, czy nawet rzeczywiście milczenia Boga…
W takich chwilach, gdy rozmowa z Bogiem jest trudna, wierność wymaga
szczególnego zaangażowania i zmagania wewnętrznego.
Wierność na modlitwie nie dotyczy tylko upływającego czasu i form zewnętrznych.
O wiele istotniejsze jest serce, wnętrze, czyli wierność Bożemu wezwaniu,
Bożej woli, Bożej Miłości. Praktyka modlitewna wymaga wierności i cierpliwości.
Niecierpliwość jest wrogiem numer jeden w życiu duchowym. Wszystkie dzieła
duchowe dojrzewają w czasie. Dlatego w praktyce modlitwy nie możemy kierować
się kryterium sukcesu. A tym kryterium żyje świat!. W życiu zawodowym sukces jest
niewątpliwie takim motorem, który motywuje do dalszej pracy. Natomiast w życiu
duchowym nie chodzi o sukces. W drodze z Bogiem musimy liczyć się z różnymi
niespodziankami. Nie wszystko jest jasne, dokładne, logiczne; są również kryzysy
i paradoksy, są ciemności wiary, wątpliwości. Ludzki sukces niekoniecznie musi być
sukcesem w oczach Bożych. Porażki, błędy, upadki, kryzysy uczą pokory, wyciągamy
z nich wnioski, i mogą być one o wiele bardziej wówczas owocniejsze i cenniejsze
niż samodoskonalenie i samorealizacja zaczerpnięta ze świata.
Czasami sądzimy, że dzięki pomysłowości, naturalnym uzdolnieniom, inteligencji,
w łatwy sposób nauczymy się pewnych metod czy nawet trików życia duchowego.
Cały problem leży w tym, że w życiu duchowym nie ma trików ani skrótów.
Przed Panem Bogiem na modlitwie - i to jest pociecha dla nas- zawsze będziemy
małymi nowicjuszami. Ponadto człowiek nie ceni tego, co łatwo osiągnął.
Św. Bazyli pisze, że gdyby Bóg wiedział, że nie utracimy łaski, dałby nam ją
odrazu, bez naszej prośby. Ale wymaga od nas, byśmy wiele i często prosili, bo
w ten sposób będziemy ją bardziej cenić, zrozumiemy jej skuteczność i owoc.

Relacja ze spotkania Rady
Duszpasterskiej. 21.06.2015.
W niedzielę 21.06. przed wakacjami odbyło
się spotkanie Rady Duszpasterskiej.
Omawiano sprawy duszpasterskie i sprawy
materialne naszej parafii.
Spotkaniu Rady Parafialnej przewodniczył
ks. Ireneusz Wójcik - proboszcz.
Wzięło w nim udział - 15 osób.
Przedstawiam krótkie sprawozdanie z tego
spotkania dla samych parafian.
Najpierw sprawy duchowe.
Na razie - na ten czas - pozostaje w niedzielę trzecia Msza Święta - również na
wakacje - o 15.30. Pamiętajmy, że każda Msza Święta jest cudem, jest szczytem
i źródłem modlitwy chrześcijańskiej. Z niej czerpiemy doskonałość życia
chrześcijańskiego i dobre pragnienia oraz potrzebne dla naszej natury i życia w łasce
uświecającej owoce Ducha Świętego.
Za rok - w 2016 roku - chyba, że Ks. Biskup inaczej postanowi - planowana jest
wizytacja biskupia w dukielskim dekanacie a zatem i we Wietrznie.
Jest to rok wizyty Papieża Franciszka w Polsce - na kolejną wielką rocznicę
chrztu Polski /966 - 2016/ i na światowe dni Młodzieży w Krakowie.
Wakacje to również dobra okazja dla nas wszystkich do promocji parafii Wietrzno.
Służy temu również strona internatowa wioski.
Ks. Proboszcz wyraził podziękowanie P. Sołtys Agnieszce Dembiczak
za informacje o parafii na tej właśnie stronie i prosił o dalsze promowanie Wietrzna,
kościoła i samej parafii.
Sprawy materialne naszej parafii.
Kończą się powoli większe prace na cmentarzu. Zasadzono tuje, ułożono jumbę,
oraz ponownie w innym trochę miejscu - chodnik; w planie są jeszcze do wykonania
i ułożenia przy nim na cmentarzu rynienki na spływ wody.
Całość tych większych prac wykonała ekipa P. Józefa Szczurka którą nam polecił
P. Burmistrz Andrzej Bytnar, a upiększanie i plantowanie cmentarza sami parafianie.
Wykończono i poprawiono alejki cmentarne, poprawiono jakość - przy kaplicy
cmentarnej - cmentarnej wylewki betonowej - ułożono alejkę do kompostownika.
Przypomnienie jeszcze dla wszystkich parafian że kompostownik jest na naturalne
cmentarne odpady, nie rzucamy do niego wieńców ani zniczy, czy lampionów.
Pozostały jeszcze do przesunięcia stare kamienne pomniki cmentarne w jedno
miejsce na cmentarzu. Przypomina się ponadto, że Cmentarz Parafialny jest dla
wszystkich parafian i nie ma na nim lepszych i gorszych miejsc.
Zaprezentowano też plany odnośnie kościoła; - konserwacja i oczyszczenie
dachu
na kościele i dzwonnicy, podsypanie białym żwirem kościoła i ułożenie
krawężników wokół kościoła, ułożenie kamiennej drogi procesyjnej.
Powstaje również parafialna strona internetowa.
Plany konserwacyjne; konserwacja ambony i przedsionka; ambona w kościele
okazała się starsza - ma bogatą XVII wieczną ornamentykę.
Sprzątnie kościoła - powstanie nowa lista sprzątających po ukończeniu starej listy.
Przedstawiono również finanse parafii po ks. Janie Wosiewiczu - z 7 ostatnich lat,
ks. Proboszcz zadeklarował również chęć przedstawienia finansów z ostatniego roku,
ale Rada - na razie - nie wyraziła woli aby się z nimi zapoznać.
Szczęść Boże na szczęśliwe i upragnione wakacje dla wszystkich parafian.

