Intencje mszalne w tygodniu 10.08. - 16.08.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz Wójcikowie (8)

Wtorek

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz Wójcikowie (9)

Środa

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz Wójcikowie (10)

Czwartek

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz Wójcikowie (11)

Piątek

18.00

zm. + Henryka i Eugeniusz Wójcikowe (12)

Sobota

8.00

za parafian

Sobota

10.30

zm. + Bronisław, Bronisława i Janina Smaga

Sobota

15.30

zm. + Henryka i Eugeniusz Wójcikowie (13)

Niedziela

8.00

zm. + Hieronim, Zofia Longawa

Niedziela

11.00

za parafian

Niedziela

15.30

zm + Henryka i Eugeniusz Wójcikowie (14)

Ogłoszenia duszpasterskie - 9.08.2015 r.
1. Dziś 19 Niedziela zwykła. Trwa czas wakacji. Pamiętajmy o dobrych uczynkach,
niedzielnej Mszy Świętej i o codziennej wiernej modlitwie.
2. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00.
3. Miesiąc sierpień w Polsce to miesiąc pielgrzymek, odpustów, narodowych zmagań
o niepodległość i o wolność. To miesiąc wielkiej troski o Ojczyznę i Polaków.
To również czas zmagań o trzeźwość. Pamiętajmy o darze abstynencji. Na ołtarzu
Ukrzyżowania Pana Jezusa wyłożona jest Księga Abstynencji. Zachęcam do
zapisywania się w niej, zachęcam do ofiarowania daru abstynencji - tej małej ofiary
miłości - dla innych i za innych.
4. Sobota - 15.08. - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym
dniu Msze Święte jak w niedzielę; 8.00; 10.30 i 15.30.
5. Do sprzątania kościoła - na piątek 14.08. - ze względu na 15 sierpnia - Święto
Wniebowzięcia NMP - proszę rodziny ze starej jeszcze listy sprzątających;
Malinowski - Porcek/148a/, Uliasz Piotr, a dziękuję za sprzątanie i za kwiaty
rodzinom; Szczurek Rajchel - Szczurek i nowożeńcom Baniak - Kłapkowski.
6. Tygodnik „Niedziela” w zakrystii, a na kościele wyłożony kolejny numer
naszej Gazetki Parafialnej.
7. Rozpoczęły się prace oczyszczające i konserwacyjne przy naszym parafialnym
kościele dotyczące dachu. Otaczajmy swoją wierną modlitwą pracowników, którzy
pod opieką P. Józefa Szczurka będą upiększać nasz kościół parafialny.

Podziękowanie za prace przy parafii.
Parafia składa wielkie podziękowanie za prace wykonane
w tym tygodniu przy kościele ekipie P. Józefa Szczurka ( P. Zenon Bożętka,
P. Hubert Pałka, Sławomir Gołąbek ) oraz P. Ferdynandowi Szwast
za wyczyszczenie kadzielnic do kościoła.
Bóg zapłać.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
nr 27 / 9.08. 2015 r.
Archidiecezja przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Zrozumieć Słowo.
O Ewangelii z Sercem.
Powtórnie Anioł Pana wrócił
i trącając Go, powiedział: „Wstań, jedz,
bo przed tobą długa droga!...
Z Pierwszej Księgi Królewskiej.
Ziarnem jest Słowo Boże, Jezus jest
Siewcą, człowiek ziemią - podłożem, na
które pada zasiewane ziarno Słowa.
Rozumiemy ten proces, wiemy o nim, ale potrzebne jest nam wstawiennictwo
Kościoła, aby ziarno zasiewanego Słowa - przez łaskę - wydało plon. Od tego, w jaki
sposób przyjmujemy Słowo, zależny jest owoc Jezusowego zasiewu. Popatrzmy na
biblijne wydarzenie z prorokiem Eliaszem. Zniechęcony, znużony, zmęczony, chce
uciekać... I czyni to... Ale do Jego życia, do Jego powołania i misji wkracza sam Bóg.
Czyni to przez Anioła i wskazuje, że jest inna droga, inna możliwość, inna a zarazem
ta sama i to ona przemienia ten trudny i kryzysowy stan na błogosławieństwo.
I nasze sumienia mogą się w codzienności, w zmaganiu o życzliwość zniechęcić,
mogą się nawet i zamknąć. Gdy dosięga nas taki stan, nie wolno uciekać z miejsc,
gdzie Bóg stawia i posyła. I jeszcze jedno, nie przyjmujmy tego wszystko, co nam
przekazuje Telewizja, Prasa, Internet jako mądrość. W swoich decyzjach, wyborach,
kierujmy się wiarą, refleksją, Słowem Bożym, Miłością Bożą, nie tylko opinią ludzką.
Kto odkrywa Słowo Boże, sakramenty, wierną modlitwę, wiarę, ma do dyspozycji
łaskę i dar Miłości Bożej. Relacja z Bogiem i przyjęcie Bożej nauki to niezwykła
wartość. I nawet kiedy może przyjdzie prześladowanie, trud, wyśmianie /itp./ żywa
relacja z Bogiem będzie dodawać sił w zmaganiach. Kto jest zaprzyjaźniony z Panem
Bogiem pokona troski doczesne, gonitwę za tym by jak najwięcej posiadać, czy coś
wielkiego przeżyć, zdobyć sukces; odkryje wartość człowieczeństwa, wrażliwość na
to, co mówi Pan Bóg. Tak, urodzajną i żyzną ziemią są ci wszyscy, którzy słuchają
Bożego Słowa, żyją Nim, wypełniając jego wskazania. Dlatego ważni są Aniołowie
Pana. Ich warto posłuchać, ze zrozumieniem przyjąć ich zachętę i rozważyć
w
sumieniu, a potem z tą wskazówką trzeba wędrować długą drogą wiary
i dojrzałości chrześcijańskiej. ks. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

O modlitwie słów parę.
Czas i wierność modlitwy.
Podstawowym elementem i czynnikiem, który warunkuje
owocność modlitwy jest wierność i czas przeznaczony na
modlitwę. Najbardziej liczy się nie to, czy moja modlitwa jest udana, piękna, pełna
głębokich myśli i wzniosłych uczuć, cudownych wzruszeń i uniesień, lecz to czy jest
wytrwała, codzienna i wierna. Najważniejsza jest - jeśli można tak powiedzieć - nie
tyle jakość modlitwy - chociaż jest to ważna sprawa w modlitwie - ale … wierność!.
Modlitwa stosunkowo krótka, skromna, nawet „sucha”, mimo roztargnień, mimo
rozproszeń, powtarzana wiernie każdego dnia, będzie stokroć warta i przyniesie
nieskończenie więcej owoców niż długa płomienna - ale tylko od czasu do czasu,
zależnie od okoliczności. Modlitwą wierna odsłania słabości natury ludzkiej
a zarazem wyzwala w sumieniu dary łaski, Boże siły, do ich pokonywania.
Wierność na modlitwie nie dotyczy zatem tylko czasu i form zewnętrznych. O wiele
istotniejsze jest serce, wnętrze, czyli wierność Bożemu wezwaniu, Bożej woli,
Bożej Miłości. Kto zrozumie dar wierności, odkryje siły do panowania nas swoimi
słabościami, emocjami i zrozumie wartość pokory chrześcijańskiej. /cdn./

Współczesne zagrożenia duchowe.
O homeopatii. Cz. 2.

Jednym z podstawowych znaków w reklamie homeopatycznych
leków jest ukazywany brak skutków ubocznych homeopatycznych
specyfików. Jednak nie jest to cała prawda - one występują - tyle, że
są innej natury. U osób, które przez dłuższy czas zażywały leki czy
środki homeopatyczne, pojawiają się mianowicie trudności w sferze
duchowej. Ostatnie analizy i badania, które przeprowadził ks. prof.
M. Nowosielski, wskazują, iż osoby zażywające preparaty homeopatyczne wykazują
wielką nieufność do Boga jako Ojca. Egzorcyści potwierdzają, że w swojej
praktyce
spotkali się ze zniewoleniem, u którego źródeł była homeopatia.
Wydaje się to może niewiarygodne, ale czyż nie dzieje się podobnie jak w przypadku
alkoholizmu, który rozpoczyna się od niewinnego piwa, albo narkomanii, biorącej
początek od okazyjnego zapalenia "trawki" czy wzięcia „dopalaczy”. Na podstawie
obserwacji można z całą pewnością stwierdzić, że skuteczna czy nieskuteczna
homeopatia
zawsze niesie ze sobą nowe problemy, takie jak; oschłość
duchowa, brak radości
i pokoju, zaburzenia psychiczne, depresje, brak
poczucia sensu życia, dziwne
nieuzasadnione lęki, niepokoje,
zniechęcenie, opór przed modlitwą, nadmierne emocje... Jeżeli wiemy, że te leki
szkodzą, to jest to wystarczający powód, aby je odrzucić, Bóg wynagrodzi ten wybór
i decyzję. Osobom wierzącym Katechizm
Kościoła Katolickiego przypomina
ponadto: "Wszystkie praktyki magii lub czarów, przez które dąży się do pozyskania
tajemnych sił, by posługiwać się nimi i osiągać nadnaturalną władzę nad bliźnim nawet w celu zapewnienia mu zdrowia - są
w poważnej sprzeczności z
cnotą religijności - są grzechem ciężkim (KKK 2117).
Homeopatia jest
po prostu niebezpieczna. Chce ona leczyć za pomocą substancji zdynamizowanych
- to znaczy obciążonych ładunkiem okultystycznym. Pismo
Święte nie mówi
o energii, ale wyraźnie mówi o Bożej łasce i mocy. Ta moc objawia się najpełniej w
Eucharystii. To w Niej bije źródło, z którego mamy czerpać siły duchowe i
fizyczne. Nie zapominajmy też o sakramencie pokuty i namaszczenia
chorych,
które ustanowił Chrystus, aby przez posługę Kościoła chorzy i słabi z mocy Ducha
Świętego zostali uzdrowieni, a cierpiący otrzymywali pokrzepienie i nowe siły

Z historii parafii i miejscowości
Wietrzno. Cześć. 3.
Zakonowi Cystersów, który otrzymał Wietrzno
i tym samym zaistniał na tych ziemiach pomagali
w pracy duszpasterskiej, ewangelizacyjnej oraz
w misyjnej biskupi krakowscy Gedko i Pełka.
Wzmianka źródłowa o biskupach krakowskich i ich
działalności pozwala nam przypuszczać, że wraz
z tym nadaniem ziemskim rozpoczęły się starania
o utworzenie parafii w Wietrznie pod patronatem
biskupów i diecezji krakowskiej. Główne nadanie - miasto Koprzywnica - była osadą
targową. Uzyskała ona prawa miejskie na prawie niemieckim - magdeburskim, na
wzór miasta Krakowa. Takie samo prawo nadane było i dla wsi Wietrzno. Wietrzno
powstało zatem w oparciu o prawo magdeburskie, porządkujące relacje oraz prawne
odniesienia i więzi społeczne w samej wiosce. Obejmowało ono swoim zamieszkałym
obszarem 36 łanów frankońskich (1 łan - 23 ha), to jest 828 hektarów.
Kolejna dokumentalna wzmianka - zapisana - o Wietrznie - związana jest również
z miastem Koprzywnicą i z Zakonem Cystersów. Legat papieski, biskup firmański
Filip w 1279 r. w Budzie na Węgrzech potwierdził opatowi klasztoru w Koprzywnicy,
prawo do pobierania dziesięciny z Wietrzna, i z Bóbrki. Następna źródłowa wzmianka
o Koprzywnicy i wietrzańskich ziemiach pochodzi z 1280, dotyczy ona odniesionego
zwycięstwa dokonanego przez księcia polskiego Leszka Czarnego pod Koprzywnicą,
nad wojskami księcia ruskiego Lwa. Po zwycięstwie Leszek Czarny książę, uderzył
na przynależne pograniczne ziemie, zdobył je i przyłączył do ówczesnej Polski
Piastowskiej min. miasto Przeworsk oraz okoliczne przynależne wioski. Powracając
do samej historii wioski i parafii Wietrzno należy zaznaczyć, że w II połowie XIII
wieku tereny te i ziemie pustoszyli Tatarzy. Po ich najazdach, zniszczeniach ziemia
graniczna opustoszała i przeszła z powrotem na wiele lat we władanie książąt ruskich.
Kolejne zmiany przyszły w XIV wieku. Król Kazimierz Wielki w 1345 r. wyznaczał
szlak handlowy dla kupców sądeckich - szlak królewski przebiegający przez Biecz,
Żmigród, Wietrzno, Sanok na Ruś. Ten szlak krzyżował się z inna arterią biegnącą
z Krosna przez Przełęcz Dukielską i Dukle na Węgry i Słowację. Wyznaczone drogi
i szlaki miały znaczenie nie tylko handlowe i wzbogacające dla ludności ale również
i znaczenie strategiczne. / cdn./

Nowe małżeństwa w parafii.
Cieszymy się w naszej parafialnej wspólnocie z kolejnych
nowych małżonków. 1 sierpnia 2015 o godzinie 14.00
zawarli sakrament małżeństwa Gabriela Król i Wojciech
Widurek; natomiast 8 sierpnia 2015 roku również
o 14.00 na Mszy Świętej przysięgali sobie miłość, wierność
i uczciwość małżeńską Paweł Kłapkowski i Małgorzata
Baniak. Gratulujemy im ich decyzji i życzymy Bożego
Błogosławieństwa w ich wspólnej - już razem - drodze
życia, pod opieką Kościoła i Matki Bożej Królowej Aniołów.
Niech łaska Boża wspiera Ich poczynania i utwierdza
w miłości, niech pozwoli im cieszyć się Domem i rodziną,
której z życzliwą miłością dają początek.

