Intencje mszalne w tygodniu 9.02 - 16.02.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Zdzisław Liwosz - intencja od Koła Gospodyń Wiejskich

Wtorek

17.00

zm. +Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Środa

17.00

zm. +Emilia i Mikołaj Osipowicz

Czwartek

17.00

zm. +Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Piątek

17.00

za zmarłych z rodzin; Cypara, Smaga i Młocek

Sobota

17.00

zm. +Franciszek Czaja - intencja od uczestników pogrzebu

Niedziela

8.00

zm. +Józef i Stefania Leś

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. +Małgorzata i Janusz Szczepanik

Ogłoszenia duszpasterskie - 9.02.2020 r.
1. 5 Niedziela zwykła.
2. W tygodniu Msze Święte o godzinie 17.00. Pamiętajmy, że ten obecny 2020 rok
w duszpasterstwie jest poświęcony tajemnicy Mszy Świętej.
3. We wtorek po Mszy Świętej spotkanie Akcji Katolickiej. Zapraszam chętnych
parafian do formacji w ramach Akcji Katolickiej. Mija 25 lat od jej reelekcji.
4. We wtorek - 11.02.2020 - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - Światowy Dzień
Chorego. Modlitwa za chorych i udzielanie sakramentu chorych dla chętnych
parafian w czasie Mszy Świętej o godzinie 17.00. Nie zapomnijmy...
5. W piątek - 14.02. - wspomnienie św. Cyryla i Metodego patronów Europy.
Pamiętajmy w modlitwie o naszym kontynencie, o Europie.
6. 13.02. - w czwartek - modlitwa różańcowa - różaniec za Parafię poprowadzi
w tym miesiącu Róża p. Krystyny Korab.
7. Kurs przedmałżeński dla młodzieży i młodych rozpocznie się 16.02 – zachęcam
do udziału - będzie prowadzany w naszym dekanacie dukielskim w Bóbrce - od
niedzieli - 16.02. 2020 r. - o godzinie 17.30 w tamtejszym Domu Ludowym.
8. Spotkanie modlitewno - śpiewacze w piątek po Mszy Świętej. Nie zapomnijmy.
9. Spotkanie dla małżonków za tydzień - w niedzielę - po Mszy Świętej w salce
parafialnej, w ramach Oazy Domowego Kościoła.
10. Nie zapomnijmy o parafialnej stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl
Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
11. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 15.02. proszę rodziny; Giza, Byrczek, Dubis
Kamiński. Dziękuję rodzinom; Drożdżak, Górecka, Pytlak i Lampart za ostatnie
sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
12.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 6 / 9. 02. 2020 r. ( Rok VI ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

5 Niedziela Zwykła
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
„Bracia, 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. A mowa moja i moje
głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących
przekonywaniem słów mądrości, lecz były
ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza
opierała się nie na mądrości ludzkiej,
lecz na mocy Bożej”...
z Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 2,1–5)
Każdy człowiek wobec sił natury często pozostaje bezradny, tak samo poczuli się
Apostołowie, gdy zastała ich burza na Jeziorze Genezaret. Mimo, że Jezus był
w łodzi wraz z nimi, nie zaufali Mu, wpadli w panikę, choć widzieli niejeden Jego
cud. Widzę w ich postawie pewne podobieństwo i dla nas. Wierzymy przecież
w moc Jezusa, doświadczamy jej nie jeden raz, ale mimo to o tym zapominamy.
Są w naszym życiu czasem i niewłaściwe decyzje, gdyż czynimy je sami. Tak,
wydaje się nam, że damy radę. I dopiero całkowita bezradność rzuca nas na nowo
w Boże ramiona i krzyczymy, jak Apostołowie o pomoc. Bywa i tak, że jak u nich
pojawiają się nawet i u nas pretensje. Wiele moglibyśmy uniknąć smutku, żalu,
cierpienia, gdybyśmy swoje decyzje podejmowali wraz z Jezusem Chrystusem,
gdybyśmy Jemu zawierzyli swoje sprawy, całe swoje życie, tak prawdziwie. Tak,
warto uznać swoją zależność od Niego w Kościele. Jezus zawsze daje wolność.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Parafia Wietrzno w 2019 r.
od strony materialnej. Cz. 2.
Pozostałe wydatki Parafii z minionego jeszcze
2019 roku to;
- konserwacja, zabezpieczenie, oraz pozłocenie
krzyżyków w Drodze Krzyżowej,
- benzyna do koszenia trawy i wynagrodzenie
za koszenie trawy na cmentarzu,
- naczyńka do centralnego ogrzewania na wodę
przy grzejnikach do kościoła,
- cyborium dla przechowywania Eucharystii
w bursie na wyjazd do chorych,
- fotel i krzesła w prezbiterium Kościoła dla miejsca przewodniczenia w Liturgii
Mszy Świętej, - 2 nowe białe ornaty dla celów Liturgii,
- wywożenie segregowanych śmieci cmentarnych z cmentarza przez Gospodarkę
Komunalną z Dukli,
- komże dla ministrantów i alby oraz strój dla lektorów,
- i inne codzienne potrzeby parafii i kościoła (itd.).
Te wydatki w skali całego roku duszpasterskiego to znak zatroskania o dobre
funkcjonowanie naszej parafii; są owocem rozwoju parafialnej wspólnoty, którą
my sami tutaj wespół tworzymy, ale zawsze pod opieka Kościoła.
Cieszy ten fakt, że w minionym roku 2019 wyszliśmy na dużym plusie, i że nie
mamy długów.
Bardzo dziękuje - Bóg zapłać - wszystkim ofiarodawcom, którzy systematycznie
wspierają dzieło naszej parafii i wspólnoty Wietrzno.

Równocześnie dziękuje tym
wszystkim parafianom, którzy
oprócz ofiar materialnych,
dla naszej Parafii oddawali też
swój czas, prace, wysiłek, swoją
obecność w tym minionym roku.
Bóg zapłać.

Ufam, że zaplanowane dzieła Boże będą rozwijały
w Wietrznie. A czeka nas jeszcze z tych wielkich
prac; remont i konserwacja organów i choru,
naprawa muru przy kościele od strony szkoły,
i to co niesie codzienne życie, zwyczajna prosta
codzienność i zatroskanie o naszą parafie,
i o kościół.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza

18.10.1980 - Misje Parafialne. Misje rozpoczęły się w kościele o godzinie 17.00.
W kościele zgromadzili się wierni, Księża Misjonarze wyruszyli z procesją na
plebanie i odnowiony Obraz Matki Bożej wyniesiono do Kościoła. Obraz nieśli,
kapłani i poszczególne stany parafii z towarzyszeniem pieśni maryjnych.
Intronizowano Obraz obok ołtarza, by później umieścić go w ołtarzu. Uroczysta
Msza Święta koncelebrowana, homilie rekolekcyjną wygłosił ks. Józef Mucha proboszcz z Niechobrza, drugim misjonarzem był ks. Kazimierz Bator proboszcz
z Kąkolówki. Misje trwały cały tydzień. Spowiedź misyjna - jedno nawrócenie rodzina przyparła do muru jedną osobę ... (…) … i Bogu dzięki - że poszedł do
spowiedzi. Sam tylko Bóg może ocenić, co z tej pracy misyjnej pozostało.
Od Misji Obraz Matki Bożej w odnowionej postaci pozostanie w Wietrznie. (…)
31.12.1980 r. - Z Bożą pomocą dotarliśmy do końca tego roku. Bogu Najwyższemu
należą się podziękowania za wszystko co się w roku w naszej parafii dokonało.
Reasumując; renowacja Obrazu Matki Bożej, ogrodzenie Kościoła i schody,
i wiele dobra duchowego, doświadczeń radości z tego ze mogę coś dać a nie
tylko brać, i że to tak bardzo ubogaca człowieka.
W roku 1980 - 15 urodzonych, 5 ślubów, zmarłych - 12, w tym jeden świadek
Jehowy, rozdano również 13.300 Komunii świętych, a do Pierwszej Komunii
przystąpiło tylko 5 dzieci.
1.01.1981 - Nowy Rok rozpoczęliśmy modlitwami za Ojczyznę będącą w potrzebie
trudna sytuacja polityczna, gospodarcza i społeczna. Adoracja Najświętszego
Sakramentu do godziny 17.00 .
( cdn.)

