Intencje mszalne w tygodniu 8.02 - 14. 02. 2016
Dzień

żodzina

Intencja Mszy więtej

Poniedziałek

17.00

zm.+ Irena Jakubik ( greg. 9)

Wtorek

17.00

zm. + Irena Jakubik ( greg. 10)

roda

17.00

zm. + Irena Jakubik ( greg. 11)

Czwartek

17.00

zm. + Irena Jakubik ( greg. 12)

Piątek

17.00

zm.+ Irena Jakubik ( greg. 13)

Sobota

17.00

zm. + Irena Jakubik ( greg. 14)

Niedziela

8.00

zm. + Władysław Matelowski

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm.+ Irena Jakubik ( greg. 15)

Ogłoszenia duszpasterskie - 7.02.2016 r.

1. Dzi 5 niedziela zwykła. To niedziela adoracyjna. Dzi równie zmiana tajemnic
ró ańcowych dla Ró w parafii. Modlimy się o zaistnienie ró y ojców i mę ów.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 17.00. We wtorek po Mszy więtej spotkanie
formacyjne Akcji Katolickiej. Zapraszam i innych chętnych Parafian na to spotkanie.
3.W rodę 10.02. - roda Popielcowa. Rozpoczynamy czas Wielkiego Postu.
Przypominam Parafianom, e w rodę obowiązuje nas post i wstrzemię liwo ć od
pokarmów mięsnych - i post ilo ciowy - 3 posiłki dziennie (w tym jeden do syta).
Wychowujmy dzieci i młodzie w praktykach wielkopostnych przez post, modlitwę
i jałmu nę, niech duch pokuty stanie się naszym udziałem, niestety daje się bowiem
zaobserwować zanik praktyki wychowania w duchu pokuty i wyrzeczeń.
4. Rozpoczynamy równie Tydzień trze wo ci - Księga Trze wo ci na Wielki Post
jest wyło ona na bocznym Ołtarzu. Zachęcam do zapisywania się na czas Wielkiego
Postu. Klasa trzecia zło y swoje przygotowane przyrzeczenia trze wo ciowe przed
Pierwszą Komunią więtą w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu podczas
nabo eństwa żorzkich ali i Mszy więtej o 15.30.
5. Zdrapka wielkopostna - to mała propozycja zagospodarowania wielkopostnego
czasu dla rodzin w parafii - to dar na drogę Wielkiego Postu. Skorzystajmy z niej.
6. W czwartek wspomnienie Matki Bo ej z Lurdes. Jest to wiatowy Dzień Chorego.
Jest to dzień modlitwy w intencji ludzi chorych. W tym dniu mo na będzie przyjąć
sakrament chorych. Przypominam, e do przyjęcia sakramentu potrzeba wcze niej
sakramentu spowiedzi, aby ten sakrament przyjąć godnie i godziwie. W naszej parafii
będzie taka mo liwo ć na Mszy więtej o 17.00. Zachęcam parafian do spowiedzi
i do przyjęcia tego sakramentu.
7. Parafialna Droga Krzy owa - w piątek o godzinie 17.00. Rozwa ania poprowadzą
uczniowie żimnazjum, zachęcam ich do odkrywania tego pasyjnego nabo eństwa.
8. W niedziele - nabo eństwo żorzkich ali - z kazaniem pasyjnym o 15.30.
9. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 30.01. - proszę rodziny ze starej jeszcze listyś
Szczepanik - Przybyła (170), Król (36), bardzo dziękuję rodzinomś Pietruszka,

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

O źwangelii z Sercem.
Zrozumieć wiarą
Bo e Słowo.
„ Nie bój się, odtąd ludzi będziesz
łowił”.
z Ewangelii sw. Łukasza
Słyszymy nieraz - mo e i widzimy
w mediach - o złym postępowaniu
kogo , z kogo powinni my być dumni. Taka historia jest równie zapisana w Pi mie
więtym. Dawid, wybrany przez Boga król, wzór cnót, przywódca narodu, pie niarz i
autor psalmów, pasterz, król i bo y wybraniec, wielki i utalentowany człowiek zabija
podstępem swojego najbardziej wiernego ołnierza i przyjaciela, po to, aby jego
własny grzech się nie wydał, aby nie odkryto jego słabo ci, jego upadku.
Czy mamy prawo czuć się tym takim postepowaniem króla rozczarowani, zranieni,
zmęczeni, sfrustrowani ? Zapewne tak. Czy jednak mamy prawo zwątpić z tego
powodu w Bo e plany, w przychylno ć Boga dla Izraela ?, lub Ko cioła, czy mo e
i naszej Ojczyzny, Polskiś czy mamy prawo zwątpić w yczliwo ć Boga i dla nas
osobi cie ? My lę, e nie. Bóg przypomni Swoją my l, najdzie czas, gdy wska e dar,
drogę i powie - „Mam dla Ciebie plany i zamierzenia, nawet mimo niezrozumienia”.
Tak, mimo upadków, kryzysów, niepokoju, wad, a nawet i krzywd nasienie Bo ego
Królestwa kiełkuje i ro nie – „najpierw d bło, potem kłos, a potem pełne ziarno
w kłosie”… i wówczas rzeczywi cie kłos z ziarnem ugina się pokornie ku ziemi.
Ulewa, wicher, susza, grad, nieszczę cia - tyle przeró nych rzeczy zagra a temu
zasianemu ziarnu słowa i miło ci w sumienia ludzi. A mimo to ziarenko kiełkuje
i wydaje plon. Tak było równie i w przypadku Piotra Apostołaś „Nie bój się, odtąd
ludzi będziesz łowił” - usłyszał Piotr od Jezusa po odkryciu prawy o sobie samym.
Z tą nadzieją odkryjmy te i my sami ten nowy czas ofiarowany nam przez Boga

Na drogach modlitwy.

Medytować i rozwa ać wypowiadane Słowa.
Uwierzmy Słowu.
„Tajemnica losu ludzkiego ujawnia się najbardziej w obliczu mierci. Nie tylko
bole ci i postępujący rozkład ciała dręczą człowieka, lecz tak e, i to jeszcze bardziej,
lęk przed unicestwieniem na zawsze.
Zaród wieczno ci, który w sobie nosi jako niesprowadzalny do samej tylko materii,
buntuje się przeciw mierci. Wszystkie wysiłki techniki, choć bardzo u yteczne,
nie mogą uspokoić tego lęku.
Choć wobec mierci wszelka wyobra nia zawodzi, Ko ciół jednak pouczony Bo ym
Objawieniem stwierdza, e człowiek został
stworzony przez Boga dla szczę liwego celu poza
granicą niedoli ziemskiej…
To zwycięstwo odniósł Chrystus zmartwychwstały,
uwalniając swą miercią człowieka od mierci
wiecznej”. ( Tekst nauki Soboru Watykańskiego II „Gaudium et spes”).
Tak, spalamy się nieustannie jako ludzie, spalamy
się, ale nie giniemy, zostaje po nas lad. Spalamy
się tak jak drwa na ognisku - wiemy o tym i sami rozumiemy - gdy drwa na
zapalonym ognisku
spalają się delikatnie i łagodnie to wytwarza się ciepło,
ogień daje potrzebne ciepło, ale gdy ogień jest wielki i nieopanowany mo e sprawić
nieszczę cie (!). Tego się uczmy medytując i rozwa ając
wypowiadane przez siebie słowa, aby słowa nie były jak wielki
po erający ogień, ale jak spokojny ar.

ycie Duchowe.

Dary Ducha więtego. Dar Boja ni Bo ej.
Ostatni dar z siedmiu darów Ducha więtego jest miło cią do Boga, która wiadoma
jest własnej słabo ci i krucho ci. Ten dar to dobry lęk przed tym, aby nie zerwać z
Bogiem relacji, to głębokie poczucie, e Bóg jest Tajemnicą, Misterium, z którą nie
mo na igraćś to lęk przed tym, e nie jest się w stanie sprostać wielkiej, Boskiej
miło ci, a równocze nie silne pragnienie bycia całym dla Boga. Ten dar owocuje
wielką odpowiedzialno cią za siebie i za innych. Boja ń wobec Pana Boga nie jest
czym , co mia d y, niszczy, ale jest tym czym , co poszerza sumienie, poszerza
serce i daje cudowną rado ć. W tym sensie boja ń bo a jest wielkim
podsumowaniem darów Ducha więtego, jest równocze nie syntezą biblijnej
duchowo ci. Oznaczała ona praktycznie uznanie praw Boga wobec ka dego
człowieka. Boja ń Bo a jest uwa ana w nauce Ko cioła za początek i za koronę
wszelkiej mądro ci. Rodzi się ona z poznania więto ci Boga. Posiadając dar boja ni
Bo ej, jeste my w stanie jako ludzie wierzący głęboko wnikać w porządek całego
wszech wiata, dostrzegając, e ponad wszystkim znajduje się Bóg, jako nasz Ojciec.
Wynika z tego daru zasada, e człowiek nie powinien kierować się w yciu pychą,

Jubileusze mał eńskie w parafii w 2016 roku - cze ć II.

W naszej parafii Wietrzno - w roku 1050 rocznicy Chrztu
Polski swoje jubileusze więtują mał onkowieś
1986 - 30 lat razemś
Wiesław Kusiak i Helena Humaniukś
Jerzy Szydło i Agata Sepś
Waldemar Bo ętka i Renata Skrzetaś
Tadeusz Bogacz i Anna Czapka.
1991 - 25 lat razemś
Krzysztof Porcek i Jolanta Malinowskaś
Wiesław Zając i Jolanta Orłowskaś
Marek Ukleja i Jolanta Piotrowskaś
Wojciech Wdowiarz i Jolanta Laweraś
Janusz Orłowski i Halina Borekś
Bogusław Ryglewicz i Bo ena Nawrockaś
Andrzej żniady i Anna Szydłoś
Stanisław Niemczyk i Alicja Samborowskaś
Stefan Jastrzębski i Marta Zajchowska.
1996 - razem 20 latś
Tadeusz Kamiński i Krystyna Szczepanik.
2001- 15 latś
Piotr Pietruszka i Jadwiga Kucharskaś
Marek Janocha i Beata Bubiłek.
2006 - 10 lat razemś
Dominik Włodyka i Katarzyna Pęcakś
żrzegorz Cichy i żertruda Kamińskaś
Marcin Leń i Małgorzata Kucharska.
2011 - 5 lat razemś
Marcin Nawratowicz i Dominika Bogacz.

Wielkopostna zdrapka - 2016. Plan na Wielki Post.
Zdrapka Wielkopostna to propozycja na indywidualne 40-dniowe rekolekcje dla
ka dego członka Ko cioła Rzymskokatolickiego w trakcie trwania Wielkiego Postu
w 2016 roku. Ćwiczymy przy niej swojego ducha, ale i podejmujemy refleksję nad
swoim obecnym yciem, nad swoją codzienno cią. Od rody Popielcowej (10.02.) a
do Poniedziałku Wielkanocnego pod ka dym dniem na przygotowanym kalendarzu
czekają ró ne niespodzianki, oczywi cie z rodzaju takich które zaleca się w Wielkim
Po cie czyliŚ jałmu na, post, modlitwa w duchu nowej ewangelizacji. Nie jest intencją
Kalendarza - zdrapki aby umartwić się ponad siły, tylko chcemy wynie ć z tych dni
duchową korzy ć. Zadania mają ukazywać, sugerować pewne akcenty w naszym
yciu, które są wyjątkowo wa ne w Wielkim Po cie. Być mo e będzie to początek
dzięki, któremu z pomocą Bo ą podejmie się próbę reformy swego ycia? Zadania są
prosto sformułowane i w większo ci mo liwe do wykonania po ich odkryciu.
Pamiętajmy, e Wielki Post ma przygotować do uczestniczenia w Tajemnicy
Zmartwychwstania, w więcie radosnym, pełnym nadziei. W ciągu Wielkiego Postu
mamy pozbyć się tego co nas ogranicza, po to aby przyjąć Bo e przebaczenie
i cieszyć się z obecno ci Boga w codziennym zmaganiu o szczę cie. Jezus Chrystus

