Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm.+ Tadeusz Sęp - intencja od Agaty z rodziną

Wtorek

17.00

zm. + Tadeusz Sęp - od uczestników pogrzebu (1)

Środa

17.00

zm.+ Tadeusz Sęp - od Edwarda z żoną

Czwartek

17.00

zm. + Tadeusz Sęp - od uczestników pogrzebu (2)

Piątek

17.00

zm.+ Tadeusz Sęp - od uczestników pogrzebu (3)

Sobota

7.30

zm. + Irena i Edward Wierdak; Stefania Bąk

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm.+ Tadeusz Sęp

Niedziela

15.30

zm.+ Wanda Jasik

Intencje mszalne w tygodniu 14.03-20.03.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 13.03.2016 r.
1. Dzi 5 niedziela Wielkiego Postu. Pamiętajmy o wyrzeczeniach i postanowieniach
wielkopostnych. Dzi zasłaniamy krzy e, pozostaną zasłonięte do Wielkiego Piątku.
Dziękujemy ks. Arkadiuszowi liwińskiemu za dar Bo ego Słowa i modlitwy oraz
za dar obecno ci po ród nas w czasie tych Rekolekcji wielkopostnych Parafialnych
i Szkolnych. Bóg zapłać za jego trud i za celebrowane Msze więte.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 17.00. W Sobotę o 7.30.
3. Spowied wielkopostna dla całej parafii -18 marca - od 15.00 do 17.00 - przed
Niedzielą Palmową i przed Wielkim Tygodniem. Je li by kto z parafian nie mógł się
wyspowiadać w tym dniu - u nas w parafii - to przypominam e w Dukli będzie
mo liwo ć skorzystania z sakramentu spowiedzi w rodę w parafii Żara i we wtorek 22 i 23 marca - u OO. Bernardynów. Pamiętajmy w sumieniu - pod grzechem - o
tym obowiązku spowiedzi wielkanocnej.
4. Dziękuje Parafianom za poprowadzenie rozwa ań w czasie rekolekcyjnej Drogi
Krzy owej, a Panom stra akom za bezpieczeństwo. W piątek nabo eństwo Drogi
Krzy owej poprowadzą ministranci i lektorzy oraz młodzi z klas I i II żimnazjum.
5. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 19.03. - proszę rodziny z nowej listyś Kamiński
i żizaś bardzo dziękuję rodzinomś Smaga i Mikosz za ostatnie sprzątnie ko cioła.
P. Marcinowi Leń dziękuje za naprawę wiatła w ko ciele, pająk du y uległ awarii,
ale ju został przy jego pomocy naprawiony.
6.Tygodnik „Niedziela” do odebrania jak zawsze w zakrystii, a na ko ciele jest
wyło ony kolejny numer żazetki Parafialnej.
7. Za tydzień Niedziela Palmowa to równie III niedziela miesiąca. Pamiętajmy
o parafii i ko ciele. Chętnych lektorów z Parafian zapraszam do czytania Meki
Pańskiej i czytań na Wielki Tydzień i na Triduum Paschalne.
8. W tą niedziele - z powodu rekolekcji - nie będzie filmu w ko ciele wieczorem.
9. W sobotę uroczysto ć sw. Józefa Oblubieńca NMP. Modlimy się za ojców

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

O Ewangelii z Sercem.
„Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy
rzuci w nią kamieniem. I powtórnie
schyliwszy się, pisał palcem na ziemi”...
Ewangelia św. Jana 8,1-11
Nasze dłonie są ró neś małe i du e, pełne wiary
i pełne miło ci, ale nasze dłonie potrafią równie
wziąć kamień i rzucić, a nawet i ….zabić. !
Czasem takimi przedziwnymi kamieniami stają
się wypowiadane słowa, … nawet i w my lach.
Jezus nam dzi przypominaś otwórzmy dłonie, wypu ćmy kamienie… Zamknijmy
ciszą usta i przetwórzmy złe my li i utarczki na błogosławieństwo. Pisanie na piasku
jest tego znakiem... Kto kocha i rozumie Miło ć, ten będzie uczył się od Jezusa

Na drogach modlitwy.
żorzkie ale to popularne w Polsce nabo eństwo
pasyjne, połączone z wystawieniem Naj więtszego
Sakramentu i z kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono
z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono
je w 13 marca 1707 r. - w Warszawie w ko ciele
w. Krzy a. Tekst tego nabo eństwa zachował
oryginalne, staropolskie
brzmienie. Nie ma wydarzenia w dziejach ludzko ci, które by tak bezustannie było
prze ywane i rozwa ane jak Męka Pańska przeniesiona
w obchód Drogi
Krzy owej czy piew żorzkich ali i Wielkiego Tygodnia.
Skorzystajmy z tej łaski i my sami w tym zbli ającym się Wielkim Tygodniu.

Życie Duchowe.

Uczynki Miłosierdzia chrześcijańskiego /cdn./
Nagich przyodziać !.
„Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie” (Mt 25,36). Człowiek nagi to ubogi, ale nie
tylko... ubogi, równie i bezbronny. „Ubogich zawsze będziecie mieć u siebie” - tak
mówi w źwangelii Pan Jezus. Nago ć jest równie wołaniem i znakiem tego innego
spojrzenia - Bo ego spojrzenia - na ciało ludzkie jako wiątynię Ducha więtego.
Najprostszym wypełnieniem tego uczynku miłosierdzia jest oddawanie swoich
rzeczy w czasie zbiórek organizowanych na przykład przez parafialne zespoły
charytatywne lub Caritas. Ale w tym uczynku miłosierdzia chodzi równie o ochronę
ciała ludzkiego jako daru Boga. Najczę ciej sami pomagamy mo e indywidualnym,
konkretnym osobom, lub ewentualnie przekazujemy pieniądze czy dar serca za
po rednictwem ró nych charytatywnych instytucji.
Coraz więcej osób przekazuje
1%
swojego podatku ró nym fundacjom, organizacjom
charytatywnym (itp.). Dla wielu sprawdzoną
organizacją i wiarygodną jest Caritas Polska i
wła nie za jej
po rednictwem wierzący
pomagają ubogim.
Nale y jednak zawsze pamiętać o tym, e nie chodzi
o uspokojenie sumienia poprzez "dawanie tego, co
nam zbywa", czy sprzątanie własnych szaf, lecz chodzi bardziej o uczynek
miłosierdzia, chodzi
o dostrzeżenie Jezusa w drugim człowieku.
Idea pomocy zmierza do dzielenia się tym, co ma warto ć. Bardzo często zapewnie
mobilizujemy się w sytuacjach kataklizmów, klęsk ywiołowych, powodzi,
po arów, nieszczę ć w kraju i za granicą (itp..). Organizowane akcje i zbiórki są
wówczas nagła niane w prasie, w telewizji
i wiele osób bierze w nich
udział. Na co dzień jednak w natłoku bie ących spraw nie zawsze pamiętamy, e w
wielu rejonach naszego wiata ludzie yją w skrajnej
nędzy. Mo emy im
pomóc systematycznie za po rednictwem misjonarzy, Caritas oraz innych
wiarygodnych organizacji udzielających pomocy. I jeszcze ten drugi, równie wa ny
aspekt tego uczynku, czyli troska o ciało w jego aspekcie duchowym. Ciało jest

Wspomnienia z Wietrzna. Cześć III.
(Wspomina P. Jerzy Malinowski).

Parafianie mówili, że Obraz Matki Bożej w głównym ołtarzu jest zabytkowy i słynący
łaskami. Przed wojną przychodziły tu pielgrzymki ze Słowacji i pobliskich parafii.
Prosiłem fotografa, aby zrobił zdjęcie obrazu, które było rozpowszechniane w parafii
i wznowiło się zwyczaj śpiewania dawnej pieśni maryjnej ułożonej do tego wizerunku.
Celem ożywienia praktyki I piątków miesiąca poprosiłem księdza proboszcza
z kościoła z Równego, aby spowiadał w I piątek we Wietrznie, a ja będę służył
w konfesjonale w tym czasie w Równem w jego parafii. Ja wyspowiadałem w Równem
około piętnastu wiernych i odprawiłem nabożeństwo i wróciłem do siebie. Zdziwiłem
się gdy zastałem mój kościół otwarty i tłum dzieci oblegający spowiednika. Ta zmiana
nie trwała długo, korzystna tylko dla jednej strony. Kościół był zimny, nieogrzewany,
więc daliśmy drugie okna i grzejniki elektryczne na ścian, które łagodziły powietrze
w kościele. W koło świątyni na placu położono rury celem odwodnienia terenu
kościelnego. W przedsionku została umieszczona drewniana tablica z wypaloną na
desce historią parafii. Przed moim przybyciem do Wietrzna dzieci szkolne uczyły się
religii w ciemnym przechodnim pokoju plebanii i nie było łazienki a jedynie ustęp na
polu. Obok był duży nieużytkowany pokój, który został zamieniony na salę
katechetyczną z wejściem bezpośrednim z werandy. Parafia mała i niebogata nie
miała funduszu na założenie wody bieżącej i łazienki. Za zgodą kurii biskupiej
sprzedano część pola plebańskiego obok szkoły podstawowej i zbudowano łazienkę
z prawdziwego zdarzenia i elektryczne ogrzewanie świątyni.
20.VI. 1973 rozpocząłem pisanie pracy doktorskiej na temat przynależności do parafii
w środowisku robotniczo-chłopskim. Gdy wyjeżdżałem w maju na seminarium
doktoranckie do Lublina, to nasza gospodyni Maria Wnorowska przewodniczyła
śpiewowi w czasie majówki włączając taśmy magnetofonowe z litanią loretańską
i innymi pieśniami. Tu, chciałbym dodać, i za sprawą i staraniem ks. K. Nawrockiego
wykonano w naszym ko ciele w nawie głównej pierwszą transzę ławek dla wiernych
zastępując mocno nad arte zębem czasu - stare.
*Najdłu ej funkcję proboszcza w naszej parafii w powojennej historii pełnił ks. Józef
Fejdasz (1975 – 2002) czyli przez 27 lat. (cdn.)

Konkurs rekolekcyjny i wielkopostny.
W czasie Parafialnych i Szkolnych Rekolekcji - w piątek dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodziez żimnazjum
miała mo liwo ć obejrzenia filmu rekolekcyjnego. Żilm
opowiadał o szukaniu dróg i cie ek docierania z
przesłaniem źwangelii i orędzia cywilizacji miło ci w.

