Intencje mszalne w tygodniu 7.12 - 13.12. 2015
Dzień

Godzina

Intencja Mszy więtej

Poniedziałek

17.00

za zmarłych z rodziny Smagów, Cyparów i Młocków

Wtorek

17.00

zm. + Maria i Piotr Sanoccy

roda

17.00

za zmarłych z rodzin Dziadowicz Ziemba, Macko

Czwartek

17.00

zm.+ Helena i Stanisław liwińscy

Piątek

17.00

zm.+ Zofia i Edmund Olbrycht

Sobota

17.00

zm. + Helena i Tomasz Longawa

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Helena i Władysław Pachana

Niedziela

15.30

zm. + Emilia i Mikołaj Osipowicz

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
w. Michała Archanioła
Archidiecezja przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii z Sercem.
Zrozumieć Boże Słowo.

Ogłoszenia duszpasterskie - 6.12.2015 r.

Adwentowa Tęsknota.

1. Dzi druga niedziela Adwentu. Zapalamy w wieńcu adwentowym drugą wiecę cudowny znak naszej chrze cijańskiej nadziei i oczekiwania na Boże Narodzenie.
2. Za tydzień - 13.12 - w katedrze przemyskiej i w ko ciołach wyznaczonych przez
ks. Arcybiskupa Józefa Michalika dokona się otrawicie bram Roku Miłosierdzia.
To wielka łaska dla nas wierzących. Skorzystajmy z niej aby uporządkować swoje
życie, przeszło ć lub może jakie wielkie powtarzające się wyrzuty sumienia.
Niech Boże Miłosierdzie leczy naszą poranioną tożsamo ć chrze cijańską.
3. Dzi pod ko ciołem w całej archidiecezji przemyskiej wspieramy - do puszek swoimi ofiarami Ko ciół na wschodzie, a tace mszalną ofiarujemy na Seminarium
Duchowne w Przemy lu.
4. W tygodniu Msze więte - Roraty o Matce Bożej - o godzinie 17.00. Trwa
Nowenna przed Uroczysto cią Niepokalanego Poczęcia Naj więtszej Maryi Panny
(8.12.) Zapraszam uczniów Gimnazjum do modlitwy.
5. 8 grudnia - wtorek - to rocznica przyjęcia do służby w Ko ciele ministrantów,
scholi i lektorów. To ich małe więto i okazja do refleksji nad rolą jaką pełnią
w naszym ko ciele i przy parafii.
6. W dniu - 8.12. w Uroczysto ć NP. NMP - spotkanie dla dzieci z klasy trzeciej
i z ich rodzicami. To dzień błogosławieństwa i wręczenia im medalików.
7. wiece Caritas na stół wigilijny są do nabycia w zakrystii. Pamiętajmy, że ofiary
które przekazujemy z nabycia tej wiecy są przeznaczone na cele Caritas.
8 . Spowiedź adwentowa w naszej parafii - 18 grudnia - piątek - od 15.00 do 17.00.
Gdyby kto nie mógł skorzystać w tym dniu z sakramentu spowiedzi - to w Dukli
będzie udzielany sakrament spowiedzi - 22 i 23 grudnia - w Farze i u Ojców
Bernardynów. Pojednajmy się z Bogiem, z Ko ciołem i miedzy sobą na te szczególne
więta i na początek więtego Roku Miłosierdzia.
9. Do sprzątania ko cioła - na sobotę - 12 .12. - proszę rodziny ze starej jeszcze listyś
Dziadowicz (197) i Dziadowicz (197a) dziękuję za sprzątanie i za kwiaty rodzinomś
Lawera - Wdowiarz i Jakubik.

„A modlę się o to, aby miło ć wasza
doskonaliła się coraz bardziej i bardziej
w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu
dla oceny tego, co lepsze, aby cie byli
czy ci i bez zarzutu”... ( w. Paweł)
Bóg jest Miło cią, Bóg jest Ojcem, Bóg jest
obecny w historii wiata, Bóg oczekuje na
każdego z nas i wychodzi nam naprzeciw.
Ale i każdy z nas musi podjąć ten mały i
wielki wysiłek, aby uwierzyć, że przyj cie
do Boga ma wielki sens. Tak, gdyż każdy
z nas nosi w sobie takie pragnienie, które
tylko Bóg może zaspokoić. Gdy nie radzimy
sobie w sami życiu, gdy cierpienia, trudy,
choroby i bole ci tak nam doskwierają, że
nie dajemy już rady dźwigać, to wówczas
gdy zawołamy Bóg do nas przyjdzie
z pomocą i ze swoją łaską.
Bóg chce nas łaską ukształtować, uleczyć,
uzdrowić, przytulić, natchnąć odwagą oraz
rado cią, po to, aby my zrozumieli, że tylko z Nim można być wolnym i można być
odpowiedzialnym za cały wiat. Pan Bóg się nie obraża na nas, ludzi. On kocha.
I daje nam jeszcze swoją Matkę - Maryję jako pomoc na nasze dziwne czasy. Zawsze
jednak będą i tacy ludzie, którzy nie uwierzą w taką wielką i bezinteresowną miło ć
Boga do stworzeniaś Boga Ojca do dziecka. Tak, nie uwierzą, że Bóg przychodzi do
nas tak prosto i zwyczajnie, tak, gdyż nie chce człowieka powalić i onie mielić wizją
swej mocy i chwały. I, niestety, ludzi ci zostają sami, nadal dźwigając ciężar swojej

Na drogach modlitwy.

O adwentowej tęsknocie w modlitwie.
Długa droga wiedzie przez wzrastanie w modlitwie. Tak,
u w. Augustyna czytamy, że modlitwa ma pobudzać ludzką
tęsknotę. Gdy np. odmawiając „Ojcze nasz”, wypowiadamy
słowaŚ „Przyjdź królestwo Twoje”, nie musimy prosić Boga,
aby nastało to Królestwo, lecz modlitwą tą budzimy w sobie
wielką tęsknotę za Nim. Według w. Augustyna modlitwa ma
nie tylko pobudzać tęsknotę za Bogiem. Dla niego bowiem już
sama tęsknota jest modlitwą. Ale to z modlitwy wypływa etos
życia i pracy, błogosławieństwo i szczę cie. Nie możemy bez przerwy modlić się
ustami i nie możemy bez przerwy klęczeć - mówi w. Augustyn. Jedyną możliwo cią
nieustannej modlitwy jest wła nie tęsknota. Jeżeli nie chcemy przerywać modlitwy,
nie ustawajmy w tęsknocie. Tęsknota to nieustanne wołanie modlitewne. Tak modląc
się tęsknotą możemy dotrzeć do naszego centrum, naszej przestrzeni ciszy, w której
zamieszkuje Bóg i nawiązać z Nim cudowny dialog.
Adwent w tym procesie
kształtowania przez tęsknotę i modlitwę bardzo pomaga.

Współczesne zagrożenia duchowe.
Manipulacja.

Na temat manipulacji powstają dzi całe rozprawy naukowe i prace badawcze. Warto
się zatem krótko i refleksyjnie zastanowić czym ona jest? Czy rzeczywi cie dotyczy
każdego z nas, czy to tylko nasze złudzenie, a może to wymysł tylko współczesnego
wiata? Słowo „manipulacja” pochodzi od łacińskiego „manus pellere”, co oznacza
„trzymać dłoń w czyjej dłoni, mieć kogo w ręce”. Manipulacja to mechanizm,
pozwalający na kontrolowanie czyich my li, słów, emocji, działań. Jest ona formą
zamierzonego wywierania wpływu na drugą osobę, grupę, ale w taki sposób, aby
podejmowała ona - nie zdając sobie z tego sprawy - działania zaspokajające potrzeby
manipulatora. Manipulator posługuje się np. danymi statystycznymi, informacjami,
aby ukryć przed odbiorcą swoje rzeczywiste cele. Specyficznym przykładem, który
może być wykorzystany do manipulacji jest niestety telewizja. Telewizor jest dzi
naszym głównym „oknem na wiat”, stwarzającym pozory realizmu i obiektywizmu.
Ale niekiedy telewizja czyni z nas marionetki sterowane przez ludzi robiących za jej
pomocą wielkie swoje interesy np. reklamodawców, producentów programów czy
wła cicieli stacji (itp.). Ofiarą takich manipulacji może stać się widz nieposiadający
wiedzy na temat strategii wywierania wpływu i manipulacji. Każdy kontakt jednostki
z mediami pozostawia w jej psychice jaki „ lad”, a człowiek po więcający na co
dzień - od 3 do 5 godzin - na oglądanie telewizji nie zdaje sobie do końca sprawy, że
wywiera to wielki wpływ na jego życie. Działanie mediów jest wieloetapowe. Próby
manipulacji ujawniają się dzi w kampaniach informacyjnych, takich jakś biznes,
reklama, promocja, (itp.). Niestety w dużej mierze społeczeństwo nie zdaje sobie do
końca sprawy z wpływu, jaki mogą mieć rodki masowego przekazu na opinię
publiczną. Może się i dzi tak nawet zdarzyć - może, że mass - media trafią w ręce
człowieka pokroju Hitlera, Stalina, który skrzętnie wykorzysta ich możliwo ci
przekazu i oddziaływania - perswazji, a odbiorcy nie będą zdawali sobie z tego

Z dziejów historii parafii i miejscowo ci Wietrzno.
Cześć.20.

Po reaktywowaniu parafii w 1905 roku przed I wojną wiatową na odpust maryjny do
Wietrzna przychodziły tłumy Słowaków, jak to pamiętają starzy ludzie, a między
innymi kapucyn o. Konstanty, znany kaznodzieja, który twierdzi, że przed 1914 r.
było na odpu cie w. Michała Archanioła 5 tys. ludzi, w tym wiele osób ze Słowacji.
Starzy mieszkańcy Wietrzna opowiadają, że w ich rodzinnych domach i domach
sąsiadów zatrzymywali się na nocleg pielgrzymi ze Słowacji i nawet słowackie młode
pary przyjeżdżały, po to aby w Wietrznie zawrzeć związek małżeński przed łaskami
słynącym obrazem Matki Bożej Królowej Aniołów. Po odnowienu obrazu w 1980 r.,
dla ożywienia kultu Matki Bożej, zaczęto - zawsze w pierwszą niedzielę sierpnia uroczy cie obchodzić Odpust Porcjunkuli, czyli Matki Bożej Anielskiej. W każdą
sobotę celebrowana jest Nowenna Nieustająca, na które to nabożeństwo przychodzi
spora gromada ludzi starszych i dzieci. Dzi w XXI w. Obraz Matki Bożej Anielskiej
znajduje się w głównym ołtarzu ko cioła w Wietrznie. Obraz przedstawia Maryję na
złocistym gładkim tle, w otoczeniu unoszących się aniołów, które Ja podtrzymują.
Nieco ponad 2/3 wysoko ci obrazu zajmuje złote, gładkie tło, za pozostałą czę ć od
dołu zielona łączka poro nięta bujną ro linno cią. Postać Maryi wypełnia niemal całą
wysoko ć obrazu. Po Jej bokach unoszą się dwaj aniołowie, dotykający Jej bioder
wyciągniętymi rękoma. Matka Boża zwrócona jest twarzą - w trzech czwartych - do
patrzącego, i podtrzymuje lewą ręką na wysoko ci piersi małego Jezusa. Niebieski,
dzi mocno ciemniały płaszcz o jasnozielonej podszewce, spływa ku ziemi szerokimi
fałdami, układając się pod stopami tak, że po ich prawej stronie powstaje, wielokątne
zawinięcie. Twarz Maryi i Dzieciątka nawiązuje również w swoich formach do
idealizującego nurtu malarstwa małopolskiego, rozwijającego się
jeszcze w latach 70 - tych XV wieku. Postać Maryi jest
wysmukła charakterystyczna dla epoki gotyku. (cdn.)

w. Mikołaj - patron życzliwo ci.
Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym
dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi
modłami. Od młodo ci wyróżniał się nie tylko pobożno cią,
ale także uczuleniem na niedolę bliźnich. Po mierci rodziców,
swoim znacznym majątkiem, dzielił się z potrzebującymi.
Wybrany na biskupa miasta Miry podbił sobie serca wiernych nie
tylko gorliwo cią pasterską, ale i troskliwo cią o ich potrzeby
materialne. Cuda, które czynił, przysparzały mu większej jeszcze chwały. Miał swoją
modlitwą uratować rybaków w czasie
gwałtownej burzy od niechybnego
utonięcia. Dlatego odbiera cze ć również jako patron marynarzy i rybaków. W czasie
zarazy, jaka nawiedziła jego strony, usługiwał zarażonym z narażeniem własnego
życia. W czasie prze ladowania, jakie wybuchło za cesarza Dioklecjana i Maksymiana
(pocz. wieku IV) więty został uwięziony. Uwolnił go dopiero edykt mediolański
w roku 313. więty Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym
w Nicei (325). Po długich latach błogosławionych rządów więty odszedł po nagrodę
do Pana Boga dnia 6 grudnia, między rokiem 345 a 352. Ciało więtego Mikołaja
zostało pochowane ze czcią w Mirze, gdzie przetrwało do roku 1087. Dnia 9 maja

