Rada Duszpasterska
w naszej parafii.
Parafialna Rada Duszpasterska jest
koniecznie potrzebna w każdej parafii,
gdyż każda - nawet najmniejsza
parafia - stanowi złożony i bardzo
wielowymiarowy organizm, który
winien mieć swoją reprezentację. Rada
Duszpasterska jest zatem wspólnotą
skupiającą ludzi wierzących,
mających doświadczenie swojej
chrześcijańskiej wiary przeżywanej
w „świecie”. Radę Duszpasterską Bóg
obdarowuje swoimi łaskami, darami
i również charyzmatami czyli darami
Ducha Świętego, dla zrozumienia pragnień
i potrzeb parafii i całego Kościoła.
Rada to wierni zjednoczeni z Bogiem, żyjący
życiem modlitwy i łaską
sakramentów, oraz ukazujący sobą, swoim świadectwem
postawę pokory,
służby i zatroskania o Kościół. Rada to wspólnota, to parafianie, którzy jako radni jak sama nazwa wskazuje - mają głos doradczy i głos wspierający duszpasterza.
Tego głosu Rady Parafialnej nie można ignorować, ani bagatelizować, ponieważ - na
mocy Chrztu świętego - każdy wierny jest zaproszony do budowania Królestwa
Bożego tam, gdzie żyje. Najogólniej zatem mówiąc; Rada uczestniczy
w
trosce duszpasterskiej o parafię i pomaga w aktywnym ożywieniu działalności
duszpasterskiej każdego ks. Proboszcza.
Zadania i kompetencje Rady konkretyzują synody diecezjalne i statuty ogłaszane
przez biskupa diecezjalnego. Parafialna Rada Duszpasterska służy też odnowie
parafii, która winna stawać się wspólnotą świadomą swojej misji. Rada to wspólnota
modlitwy i miłości, w której wierni uczą się codziennie współodpowiedzialności za
Kościół, za duszpasterstwo parafialne, oraz za formację Ludu Bożego i pełnienie
potrójnej misji Chrystusa w świecie tak, aby głoszona była ludziom Ewangelia
i dokonywało się ich uświęcenie. Dzięki Radzie kapłani duszpasterze otrzymują
mocne wsparcie w realizacji celów duszpasterskich. Podstawowym celem działania
Parafialnych Rad Duszpasterskich jest zatem pomoc w budzeniu ducha wiary,
refleksyjne utrwalanie wychowania chrześcijańskiego i budowanie żywej wspólnoty
parafii. Rada powinna poddawać propozycje i jednocześnie przemyślane sugestie
dotyczące inicjatyw misyjnych, katechetycznych, apostolskich, gospodarczych,
ekonomicznych, planować działalność duszpasterską i bezpiecznie zabezpieczać
realizację tych podjętych zamierzeń projektów i planów.
22.02.2015 o godzinie 16.45 w obecności ks. Dziekana Tadeusza Nowaka
została zaprzysiężona Rada Parafialna dla naszej parafii Wietrzno - po zmianie
ks. Proboszcza Jana Wosiewicza z dniem 23.08.2014 r. Do Rady Parafialnej zostali
powołani; P. Jacek Szeliga, P. Wojciech Kolanko, P. Matelowski Józef,
P. Zygmunt Nowak, P. Agnieszka Dembiczak, P. Świstak Elżbieta,
P. Uliasz Beata, P. Ukleja Marek, P. Czelniak Danuta,
P. Janusz Wójtowicz, P. Bogacz Jan, P. Albrycht Janusz, P. Stadnicka Teresa,
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Z okruchów słów niedzielnej
Ewangelii.
… „A gdy schodzili z góry, przykazał im,
aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli,
zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.
Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między
sobą, co znaczy powstać z martwych” ...
św. Marek Ewangelista
Dar i treść słów pochodzących z Ewangelii z Niedziel
wielkopostnych ma szczególny charakter. To nie tylko
owoc Jezusowej Łaski, ale jest to pokarm duchowy dla
nas wierzących. Ewangelia zawsze prowadzi do wiary
i do sakramentów. Łaską cudowną jest sakrament chrztu świętego! W dawnych
wiekach - gdy kościoły stawiano na wzgórzach i górach w centralnym miejscu obok
tabernakulum umieszczano zawsze chrzcielnicę, jako znak otwartej drogi do
Kościoła. Góra jest symbolem wskazującym na niebo. Jezus ważne
sprawy przybliżał uczniom na górach. Na górze Golgocie umarł i
za nas. Dziś tak przez małą chwilę - na naszej kościelnej górze dotknijmy
i my sakramentu chrztu, to owoc Męki i śmierci
Jezusa. Popatrzmy na chrzcielnicę. Chrzcielnica jest miejscem
świętym, najświętszym po ołtarzu, stanowiącym jakże ważny
element wiary i tożsamości
parafialnego kościoła.
Chrzcielnica to miejsce wody i światła. Symbolizuje ona
jednocześnie nowe narodziny z łaski dla Jezusa
i dla
Kościoła. Jest szczególne zdjęcie, o którym należy tutaj dziś
wspomnieć. Ukazuje ono naszego Papieża przy chrzcielnicy,
w parafialnym kościele w Wadowicach. Papież klęcząc, modli się.
Może tam właśnie dziękował Bogu za chrzest, za rodziców, za
Ojczyznę. A urodził się w bardzo trudnym dla Ojczyzny 1920 roku. Przypomnijmy
sobie i my sami datę swojego chrztu. A ilekroć
z wiarą spojrzymy na
chrzcielnicę w parafialnym kościele, niech przypomina nam ona o tym cudownym

Światowe Dni Młodych w Krakowie 2016.
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

Powyższe słowa zaczerpnięte wprost z Pisma Świętego stanowią myśl przewodnią
Światowych Dni Młodzieży (ŚDM), które odbędą się w dniach 26 lipca - 31 lipca
2016 w Krakowie. Oficjalnymi kandydatami do organizacji ŚDM w roku 2016
były: Kraków, Londyn, Ryga i Seul. Informację o wybranym mieście podał
Papież Franciszek podczas Mszy kończącej 28 ŚDM w Rio de Janeiro.
13 kwietnia 2014 roku młodzież z Brazylii przekazała reprezentantom Polski
Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikonę Matki Boskiej. Mamy już również
oficjalne nagranie hymnu „Błogosławieni miłosierni” autorstwa Jakuba Blicharza.
Premiera hymnu odbyła się 6 stycznia 2015 w święto Objawienia Pańskiego, na
zakończenie Orszaku Trzech Króli na Rynku Głównym w Krakowie.
Przedstawiciele Komitetu Organizacji ŚDM 2016 konkludują „Ufamy, że
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie będą okazją do objawienia się miłosiernego
Boga
wszystkim, którzy tu przybędą – na wzór Trzech Króli
– aby dzielić się swoją
wiarą” Poniżej zamieszczam tekst hymnu ŚDM
2016, aby przed tak szczególnym wydarzeniem jak najwięcej osób zdążyło się z
nim zapoznać. W Internecie pod adresem www.krakow2016.pl znajdziemy
oficjalną stronę ŚDM wraz ze wszystkim istotnymi informacjami oraz
zamieszczonym nagraniem hymnu.
1. Wznoszę swe oczy ku
górom, skąd przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana,
wszak Bogiem On Miłosiernym jest!
2. Kiedy
zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć,
Rany
uleczyć Krwią swoich ran, nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win, któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg!
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług, Syn z grobu żywy wstał;
"Panem jest Jezus" - mówi w nas Duch. Niech to widzi świat!
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
Małgorzata Baniak

Wypowiedzi Świętych
o Mszy Świętej:
„Bez Mszy Świętej ziemia już dawno
zostałaby unicestwiona z powodu
grzechów ludzi”.
Św. Alfons Liguori, Biskup i Doktor
Kościoła.
„Wierzę, że gdyby nie było
Mszy Świętej, to w chwili obecnej
świat upadłby pod ciężarem swych
nieprawości. Msza Święta
jest jego mocną podporą która go podtrzymuje”.
Św. O. Pio.
„Taką wartość ma rzeczywiście sprawowanie Mszy Świętej,
jaką ma Śmierć Jezusa na Krzyżu”.
Św. Tomasz z Akwinu
„Męczeństwo, jest niczym w porównaniu z Mszą Świętą
ponieważ męczeństwo jest ofiarą człowieka złożoną Bogu,
natomiast Msza Święta jest Ofiarą Boga dla człowieka”.
Św. Jan Maria Vianey - patron proboszczów.

Jaki ma być ksiądz dzisiaj ?!
Dla nas księży, i również dla mnie księdza - jako człowieka - ważne powinno być
przede wszystkim to, czego oczekuje ode mnie Jezus !. W tym jako ksiądz
musze się odnaleźć, muszę zrozumieć. A odpowiadając na to podstawowe pytanie,
odwołam się do słów Benedykta XVI, który doskonale określił oczekiwania
wiernych w czasie spotkania z duchowieństwem w warszawskiej archikatedrze
św. Jana, podczas pielgrzymki do Polski w maju 2006 roku. Powiedział wówczas:
"Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego, aby byli specjalistami
od spotkania człowieka z Bogiem". Ludzie pragną, byśmy pomogli
im w życiu religijnym i modlitewnym”.
Jest także inne oczekiwanie, może nieco mniej wyraźnie wypowiadane. Ludzie
szukają pomocy w postrzeganiu świata oczami Boga, w dostrzeganiu w świecie
historii zbawienia i Bożej Myśli. Dla wielu bowiem to, co dzieje się wokół,

