Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm.+ Tadeusz Sęp - od uczestników pogrzebu (4)

Wtorek

17.00

zm. + Tadeusz Sep - od uczestników pogrzebu (5)

roda

17.00

zm.+ Maria i Zygmunt Marosz

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy więtej

Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła

Wielki Czwartek

Czwartek

17.00

Piątek

17.00

Liturgia Wielkiego Piątku

Sobota

18.00

Liturgia Wielkiej Soboty

Niedziela

6.00

Rezurekcja - za parafian

Niedziela

11.00

zm. + Władysław Baniak

Poniedziałek

8.00

zm. + Katarzyna Kozubal

Poniedziałek

11.00

zm. + Zofia i Zdzisław Piotrowscy - 10 rocznica śmierci

Intencje mszalne w tygodniu 21.03-28.03.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 20.03.2016 r.
1. Źzi Niedziela Palmowa. Błogosławieństwo i po wiecenie palm na każdej Mszy
więtej. Rozpoczynamy więtowanie Wielkiego Tygodnia i wiat Paschalnych.
2. W Poniedziałek Msza sw o 17.00, a w Wielki Wtorek i w Wielką rodę o 7.30.
3. Program Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego jest podany w parafialnej
Gazetce. Zapoznajmy się z nim i bąd my wierni Ko ciołowi i Miło ci Ukrzyżowanej.
4. Źo sprzątania ko cioła - według nowej listy - za porządkiem - na rodę 23.03.
a jest to przed wiąteczne wielkanocne sprzątnie - proszę rodzinyś Byrczek, Źubis,
Matelowski, Różewicz, Bar, Krasnodębski - Raczkowskiś bardzo dziękuję rodzinomś
Kamiński, Giza za ostatnie sprzątnie naszego ko cioła.
5.Tygodnik „Niedziela” do odebrania jak zawsze w zakrystii, a na ko ciele wyłożony
kolejny numer Gazetki Parafialnej z programem i planem na te najbliższe dni.
6. W Wielki Piątek przypominam obowiązuje nas post cisły ilo ciowy i jako ciowy.
W tym dniu rozpoczynamy nowennę do Bożego Miłosierdzia. Klasa III po Źrodze
Krzyżowej ma swoje spotkanie przy krzyżu z rodzicami przed I Komunią więtą.
7. W poniedziałek spotkanie dla ministrantów, i dla scholi po Mszy więtej.
8. Straż Grobowa i Strażacy mają swoje spotkanie o 15.00 koło Źomu Ludowego
w niedziele. Przypominam im o darze trwania przy Jezusie źucharystycznym.
9. Źziękuje za przeprowadzenie piątkowej Źrogi Krzyżowej lektorom, ministrantom
i uczniom klasy I i II Gimnazjum.
Ogłoszenie społeczneś
P. Agnieszka Dembiczak informuje, że więcej niż zazwyczaj osób - parafian
wpłaciło podatek u niej. Zebrana kwota podatku toŚ 16.765,30 złp. Od tej sumy
podatkowej Gmina Źukla wyliczy prowizję i 10 kwietnia wypłaci Jej kwotę, którą
zostanie przekazana na konserwacje ołtarza. Bóg zapłac tym wszystkim, którzy

Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii z
Sercem.
Boże mój, Boże, czemuś mnie opuścił?
( z psalmu 22 )
Czasem może jęczymy, narzekamy
na własne życie, na samych siebie na
innych i na wiat ! Czasem zacinamy
się w jakiej niechęci i niezrozumieniu.
Głodni - nie sięgamy po Chleb.
Umierający z pragnienia - porzucamy
ródło. Bezdomni - unikamy Źomu.
Tak, oczywi cie - jeste my trochę skomplikowani,
nasza sytuacja jest może ponad nasze siły, wybory
trudne. Jednym słowem - chyba Bóg o nas zapomniał ?
Ale czy tak naprawdę?!
Powrót do Boga łaskawego i miłosiernego jest zawsze
możliwy. Potrzebujemy tego powrotu. I potrzebujemy
tego powrotu wszyscy. Może warto zanotować - tak od
razu - w swoim terminarzu, kalendarzu, planie życia,
dzień, godzina, terminŚ „Spotkanie z Bogiem, który…
jest wierny i miłuje, przebacza i dodaje sił, zachęca do
dobra.! Otwórzmy jeszcze dzi nasze sumienia - serca
na Jego miłosierdzie! Boże miłosierdzie jest silniejsze
niż grzech! Tak napisał do nas ostatnio sam papież
Franciszek - 3.03.2016 roku.
Niedziela Palmowa to dar i zrozumienie pragnieniaŚ
odzyskać nowe życie w cieniu Jezusowego krzyża.

Na drogach modlitwy.

Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia - Wietrzno.

więte Triduum Paschalne.

27.03 - Zmartwychwstanie Pańskie.

6.00 - Rezurekcja
11.00 - Suma - Msza więta i nowenna przed więtem Bożego Miłosierdzia.

28.03 -Poniedziałek Wielkanocny;

24.03-Wielki Czwartek.

8.00 - Msza więta
11.00 - Msza więta i Nowenna przed więtem Bożego Miłosierdzia.

Eucharystia Wieczerzy Pańskiej - 17.00.

3.04 - Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa i adoracja Jezusa w Ciemnicy
dla wszystkich chętnych parafianś
od 18.30 do 22.00.

8.00 - Msza więta
10.30 - Msza więta.
15.00 - Godzina Miłosierdzia - Msza więta i nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia.

20.30 - 21.37 - modlitwa adoracyjna prowadzona.

Wspomnienia z Wietrzna. Cze ć IV.

25.03 - Wielki Piątek.
Adoracja Jezusa w Ciemnicyś 7.00 - 15.00ś
Zapraszam według możliwo ci i czasu na Wielki Piątek do adoracji Jezusa
Chrystusa wszystkich Parafian. Niech Jezus nie zostanie sam w tych trudnych
godzinach Męki, mierci, cierpienia ofiarowanego za nas i dla nas dzi w Jego
Ko ciele. Czas po więcony adoracyjnej modlitwie to rzeczywi cie dar i tajemnica
największego spotkania z Nim samym przez wiarę i obecno ć.
Zapraszam na poszczególne godzinyś
8.00 - 10.00 - Róże Różańcowe i Koło Gospodyń Wiejskich.
10.00 -12.00 - Szkoła Podstawowa i przedszkolaki z rodzicami.
12.00 -14.00 - Gimnazjum.
14.00 - 15.00 - Akcja Katolicka i Stowarzyszenie „Wiatr”.

15.00 - Droga Krzyżowa i początek Nowenny

przed Uroczysto cią więta Bożego Miłosierdzia.
Klasa III - przeproszenie przy Jezusowym Krzyżu w ramach formacji
i przygotowania do Pierwszej Komunii więtej.
16.00 - 17.00 - wszyscy parafianie.

Liturgia Wielkopiątkowa - 17.00.

Adoracja prowadzona przy Bożym Grobie - 20.30 - 21.37

26.03 - Wielka Sobota;

Po wiecenie pokarmów wielkanocnych z Nowenną do Bożego Miłosierdziaś
9.00, 10.30, 12.00.

Najdłużej funkcję proboszcza w naszej parafii w powojennej historii pełnił ks. Józef
Fejdasz (1975 – 2002) czyli przez 27 lat. Nie sposób wyliczyć tu wszystkie zasługi,
przeżycia wypełnione rado cią i smutkiem niektórych wydarzeń, które stały się Jego
udziałem zarówno w sferze etycznej jak też pracy na płaszczy nie gospodarowania
zasobami materialnymi. Z mojego punktu widzenia najważniejszym aspektem prac
było podjęcia zagadnienia remontu wiątyni i zabezpieczenia jej przed postępującą
dewastacją czasową. Przy pomocy i dużej aktywno ci F. Pelczarskiego dokonano
pionowego wzmocnienia cian ko cioła przy użyciu belek dębowych, wymieniono
i ujednolicono posadzkę piaskową na marmurowe płytki, wykonano nowe ławki
w czę ć tzw. dzwonnicy, wycięto cze ć cian „pod chórem” tworząc jedną cało ć
z nawą. Podczas układania podestu pod ołtarz główny usunięto balaski.
Równocze nie podjęto działania z ulepszeniem odwodnienia.
Wykonano dokumentację techniczną i zmieniono sposób zasilania elektrycznego
zastępując oddzielne przyłącza napowietrzne plebanii i ko cioła zasilaniem kablem
ziemnym, zmieniono całkowicie instalację o wietleniową ko cioła. Krokiem
następnym było wykonanie całodobowej łączno ci telefonicznej. Czynno ci tych
dokonano w czasach występowania ogromnych trudno ci w zaopatrzeniu
materiałowym i trudno ciami w uzyskaniu warunków technicznych. Wymieniono
okna, zastępując dawne półokrągłe zwieńczenia oknami o charakterystyce
prostokątnej, wyremontowano gruntownie mur okalający plac ko cielny.
Wyliczając dalsze osiągnięcia nie można pominąć wymiany dzwonów na wieży
ko cielnej i wybudowanie kaplicy cmentarnej oraz dokonanie bieżącego remontu
plebanii. Najwięcej emocji wzbudzały prace konserwacyjne ołtarza
głównego,
odnowa polichromii, odnowa ołtarzy bocznych,
a szczególnie konserwacja obrazu
z ołtarza głównego.
( Wspomina P. Jerzy Malinowski)

Chrzest w parafii.

