Dzień

żodzina

Intencja Mszy więtej

Poniedziałek

17.00

zm.+ Walenty Kozubal

Wtorek

17.00

90 lat życia Zofii Helenarskiej - dziękczynna

roda

17.00

zm.+ Alfred Białogłowicz

Czwartek

17.00

zm. + Tadeusz Sep

Piątek

17.00

zm.+ Tadeusz Sęp - od rodziny Guzików z Niżnej Łąki

Sobota

17.00

zm. + Tadeusz Sep od sąsiadów i córki z Niznej Łąki

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Stefania i Karol Bek; Kazimiera i Józef Bogacz

Niedziela

15.30

zm.+ Helena i Stanisław Czaja

Intencje mszalne w tygodniu 7.03-13.03.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 6.03.2016 r.
1.Dzi 4 niedziela Wielkiego Postu. Jest to równocze nie pierwsza niedziela marca.
Po Mszach więtych zmiana tajemnic ró ańcowych dla Ró z parafii. Modlimy się
o zaistnienie i powstanie męskiej ró y dla Ojców i mę ów.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 17.00.
3.W tym tygodniu rozpoczynamy równocze nie Wielkopostne Rekolekcje Parafialne
i Rekolekcje Szkolne. Niech ka dy poczuje się zaproszony na te dary łaskiś dzieci,
młodziez i doro li. Rekolekcje to czas większej Łaski Bo ej, to cudowny czas i to
zarazem Dar Spotkania z Bo a Miło cią, ofiarowany nam po to, aby my mogli być
w sumieniu - sercu i w to samo ci chrze cijanami. Pamiętajmy, e Rekolekcje to
równocze nie okazja do naprawienia ycia i kierowania się w codziennym yciu
źwangelią Jezusa Chrystusa i nauką Ko cioła. Program Rekolekcji parafialnych
zamieszczony jest w naszej żazetce i jest te wywieszony w gablotce parafialnej.
Zwróćmy uwagę na Apel Maryjny dla chętnych i na porządek Mszy więtej zwłaszcza w niedziele. Centralna suma o 11.00.
4. 8 marca - Dzień Kobiet. Modlitwą ogarnijmy wszystkie kobiety w naszej parafii,
i w Ojczy nie. yczymy im Bo ej łaski, błogosławieństwa oraz opieki Maryi Matki
i Królowej Aniołów.
5. W czwartek początek nowenny przed Uroczysto cią w. Józefa. Polecamy
w nowennowej modlitwie wszystkich Ojców i mę ów w. Jozefowi.
6. Pierwsza niedziela miesiąca - tacą mszalną wspieramy Wy sze Seminarium
Duchowne w Przemy lu. Modlimy się o powołania z naszej parafii.
7. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 30.01. - proszę ostatnie rodziny ze starej listyś
Smaga (183) i Mikosz (161), bardzo dziękuję rodzinomś Cichy - Cichy, Haniebnik
Kamiński, Rak, za ostatnie sprzątnie ko cioła.
8.Tygodnik „Niedziela” do odebrania jak zawsze w zakrystii, a na ko ciele wyło ony
kolejny numer żazetki Parafialnej.

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

O Ewangelii z Sercem.
Opowiedział im wtedy następującą
przypowieść: P
" ewien człowiek
miał dwóch synów. Młodszy z nich
rzekł do ojca: Ojcze...
Ewangelia sw. Łukasza 15.11 n.
Doskonało ć według mądro ci wiata,
doskonało ć według medialnego wiata
to gwiazdorstwo, nieskazitelno ć, sukces
odpowiednie liczby i wymiary, (itp.)
to zmysłowe piękno i zachowane
proporcje. wiat proponuje doskonało ć jako wzór
i ideał ale oparty o
doznania zmysłowe. Doskonały człowiek - według wiata - jest wszystkowiedzący,
super idealny, potrafi zapanować nad innymi. Doskonało ć taka wią e się
równocze nie z dystansem wobec słabszych, chorych, poranionych (itp.).
Tymczasem Jezus Chrystus rysuje nam wierzącym całkiem inny obraz doskonało ci.
Człowiek doskonały według nauki Jezusa, to człowiek z pięknem duchowymś taki
człowiek kocha Pana Boga, ludzi, wiat, kocha nawet swoich nieprzyjaciół, to znaczy
yczy im dobra, dba o ich dobre imię. Człowiek doskonały - według Jezusa - modli
się nawet i za swoich prze ladowców. Postępuje wobec nich z wielką yczliwo cią
i dobrocią. Troszczy się o nich i pilnuje, by im się dobrze wiodło w yciu. Jezus zna
nasze ludzkie serca i wie, e taka doskonało ć jest trudniejsza. Dlatego zachętą jest
Bo a nagroda. żdy Kto rzeczywi cie kroczy w yciu drogą Jezusowej źwangelii,
droga wiary, to nagrodą jest zrozumienie, e jest się dzieckiem Boga Ojca. A Bóg
swoje dzieci wywy szy we czci, sławie, wspaniało ci ponad wszystkich. Ale nade
wszystko i przede wszystkim Bóg nigdy swoich dzieci nie opu ci. Taka Bo a nagroda
niechaj nas zachęca, by my byli sami doskonali tak jak Ojciec z źwangelii.
A Ojciec z źwangelii miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do Ojcaś Ojcze …
żdy potem powrócił, Ojciec wzruszył się głęboko, pierwszy wybiegł na spotkanie…

Rekolekcje wielkopostne
w parafii Wietrzno.

Wspomnienia z Wietrzna.

...Czas błogosławionych spotkań
z Ko ciołem wiary - dla ka dego z nas ...

W yciu parafii odzwierciedliła się rola przykrych
do wiadczeń związanych z uwięzieniem obrazu MB
Częstochowskiej. Władze PRL-u obawiając się
ponownego uwięzienia księdza Prymasa, dokonały
aresztowania obrazu (1966 r. do 1972 r.), którego
peregrynacja została urzędowo zakazana.

„ Nie lękajcie się” ...!

Czwartek - 10.03.2016 r.
17.00 - Msza więta z nauką rekolekcyjną dla wszystkich parafian.
Spotkanie rekolekcyjne dla Mę ów i Ojców.
20.30 – Spotkanie modlitewne i Apel Jasnogórski dla chętnych.

Piątek - 11.03.2016 r.
8.30 – Msza więta z nauką rekolekcyjną dla żimnazjalistów.
10.15 – Msza więta z nauką rekolekcyjną dla Szkoły Podstawowej.
11.30 - Żilm rekolekcyjny.
Konkurs plastyczny - Mój rysunek na temat filmu.
17.00 – Msza więta i rekolekcyjna Droga Krzy owa po Wietrznie.
20.30 – Spotkanie modlitewne i Apel Jasnogórski dla chętnych.

Sobota - 12.03.2016 r.
8.30 – Msza więta z nauką rekolekcyjną dla dzieci
ze Szkoły Podstawowej i młodzie y z żimnazjum.
17.00 – Msza więta z nauką rekolekcyjną.
Spotkanie rekolekcyjne dla Kobiet i Matek.
20.30 – Modlitewne spotkanie i Apel Jasnogórski – przy Maryi naszej Matce
dla młodzie y uczącej się i pracującej.

Niedziela - 13.03.2016 r.
8.00 - Msza więta z nauką rekolekcyjną.
11.00 - Msza więta z nauką rekolekcyjną.
15.30 - żorzkie ale z kazaniem pasyjnym i Msza więta.
Zakończenie Parafialnych Wielkopostnych Rekolekcji.

Celebracja Sakramentu Spowiedzi.

Cześć III.

Decyzją źpiskopatu Polski przez Polskę, przez
ponad 7000 parafii wędrowały miast obrazu ramy
z symboliczną wiecą dając niezbity dowód władzy
na niebywałe przywiązanie ludu do chrze cijaństwa.
Nawiedzenie naszej parafii Wietrzno odbyło się w
czerwcu 1970 roku. W uroczysto ciach wzięła udział
niemal cała społeczno ć wioski.
Za w przygotowaniach do tej doniosłej, historycznej
wizyty nie uczestniczyli pojedynczy mieszkańcy
w obawie o konsekwencje, jakie rzekomo miały im
z tego powodu zagra ać.
W pracach związanych z bezpiecznym przygotowaniem tymczasowego o wietlenia
u wietniającego przyjęcie symbolicznego obrazu wzięli udział elektrycy zatrudnieni
w pobliskich kopalniach naftyŚ Wł. Turek, H. Nowak, P. żniady, Żr. żruszczyński
i moja skromna osoba. Z czasów pasterzowania ks. Wilka zapadła mi w pamięci
wizyta naszego proboszcza w Brazylii. Postępująca choroba skłoniła żo do rezygnacji
z probostwa i do odej cia z Wietrzna.
Jego następcą został mianowany ks. dr Kazimierz Nawrocki (1972 - 1974). W czasie
pełnienia obowiązków proboszcza uzyskał doktorat na KUL. Jest autorem znanych mi
ksią ekŚ „Zmiana warty”, „Samotna Katarzyna”, „W rozwalonej wiątyni” w której
nawiązuje do trudnych lat powojennych, do przykrych czasów burzenia zabytkowych
wiątyń na Podkarpaciu. W swojej autobiografii „Pasterz nad Sanem” wyd. w 2005 r.
tak wspomina swój pobyt w Wietrznie, cytŚ „Po tych zmaganiach duszpasterskich
w Ustrzykach Dolnych, pragnąłem mieć mniejszą parafię, w której miałbym czas na dalsze
studia na KUL-u i napisanie pracy doktorskiej. W tych planach odpowiadała mi górzysta,
niewielka, bo około 800 dusz parafia koło Dukli, Wietrzno. Wprawdzie ubiegał się o nią
również ks. Węgrzyn, administrator w Nowosielcach Kozickich, ale Kuria Biskupia nie brała
go pod uwagę mimo, że byłem gotowy mu ustąpić i poczekać na inną placówkę. Był stary,
zabytkowy kościółek modrzewiowy w kępie wysokich drzew, co nie było korzystne dla takich
budowli, która nie miała przewiewu i słońca. Rozpocząłem od wycinania drzew zasłaniających
kościół i remontu murowanego z kamieni ogrodzenia wokół świątyni. Po ukończeniu tych prac
wierni powiedzieli, że wreszcie ujrzeli z daleka ich kościół parafialny. Wnętrze świątyni robiło
wrażenie składu rupieci. Mniejsze i większe obrazy i obrazeczki odpustowe rozwieszono po
ścianach. Ołtarz główny był mało widoczny, a nad konfesjonałem był skład doniczek po
kwiatach. Dałem, więc podwyższenie z desek na ołtarz i obok ustawiono ambonkę, z której
zaczęli czytać i śpiewać trzej lektorzy, których wysłałem na rekolekcje do Przemyśla.
Zbliżał się odpust św. Michała Archanioła Patrona kościoła, więc pomyśleliśmy o jakimś

