Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Edward i Andrzej Szwast

Wtorek

18.00

zm. + Edward i Andrzej Szwast

Środa

18.00

zm. + Tadeusz Sep - intencja od uczestników pogrzebu ( 8)

Czwartek

18.00

Piątek

18.00

Sobota

18.00

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm.+ Julia i Tadeusz Czaja

Niedziela

15.30

zm.+ Tadeusz Artabuz

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

zm. +Edward i Andrzej Szwast

Intencje mszalne w tygodniu 4.04-10.04.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 3.04.2016 r.
1. 2 niedziela Wielkanocna. Dzi więto Bo ego Miłosierdzia. Dar tego więta to
zrozumienie - przez wiarę - posłannictwa w. Siostry Żaustyny Kowalskiej i misji
naszego Papie a Polaka w. Jana Pawła II Apostoła Bo ego Miłosierdzia.
2. Dzi pierwsza niedziela miesiąca. Dzi zmiana tajemnic ró ańcowych i modlitwa
adoracyjna o dar Bo ego Miłosierdzia równie o godzinie 15.00 wraz z Mszą więtą.
3. W tygodniu Msze więte o godzinie 18.00.
4.W dzisiejszą niedziele rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia chrze cijańskiego.
Pamiętajmy o uczynkach miłosierdzia spełnianych w celu potwierdzenia praktyk
ycia i wiary chrze cijańskiej - co do duszy i co do ciała - według nauki Ko cioła.
5. W poniedziałek - 4.04. Uroczysto ć Zwiastowania Pańskiego. W czasie Mszy
więtej o godzinie 18.00 będziemy swoimi decyzjami podejmować Dzieło Duchowej
Adopcji ycia Poczętego. Zapraszam parafian do modlitwy o ycie i za ycie.
Wiemy, e ycie to największy dar. A ochrona ycia od poczęcia do naturalnej
mierci to nasz obowiązek. Bąd my apostołami i obrońcami ludzkiego ycia.
6. 7 kwietnia - pierwszy czwartek miesiąca. Modlimy się o powołania kapłańskie.
7. Taca dzisiejsza przeznaczona jest na Seminarium Duchowne, a za tydzień
w niedzielę tacą mszalną wspieramy wiatowe dni Młodzie y w Krakowie.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 9.04. - proszę rodzinyś Kozubal, Huta, Żornalś
dziękuję rodzinomś Bogacz - Czapka, Le - Kijowski za ostatnie sprzątnie ko cioła.
9.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” - numer kwietniowy do odebrania
jak zawsze w zakrystii, na ko ciele wyło ony jest kolejny numer żazetki Parafialnej.
10. Zapraszam na wiosenne spotkanie Radę Parafialną - Duszpasterską w celu
omówienia spraw parafii i zaplanowania przy niej prac w bie ącym roku w niedzielę
10 kwietnia po sumie - na plebani.
11. Dzieciom dziękuje - Bóg zapłać - za wielkopostne skarbonki Caritas, wysoko ć
ofiar tego ich daru serca przeka e do wiadomo ci wszystkich parafian.

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś;
błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli”.
z Ewangelii sw. Jana...
„Wymaluj obraz według rysunku, który
widzisz, z podpisemŚ Jezu, ufam Tobie.
Obiecuję, e dusza, która czcić będzie ten
obraz, nie zginie, szczególnie w godzinę
mierci. Ja sam bronić ją będę jako swej
chwały. Napisz toŚ Nim przyjdę jako
Sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw
jako Król Miłosierdzia. Nie lękaj się, ja
jestem z tobą. Te dwa promienie oznaczają
krew i wodę - blady promień oznacza
wodę, która usprawiedliwia dusześ
czerwony promień oznacza krew, która jest
yciem dusz... Te dwa promienie wyszły
z wnętrzno ci miłosierdzia mojego
wówczas, kiedy konające serce moje
zostało włócznią otwarte na krzy u.
Szczę liwy, kto w ich cieniu yć będzie, bo
nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga.
Pragnę, a eby pierwsza niedziela po
Wielkanocy była więtem Miłosierdzia”.
( z dzienniczka S. Faustyny)

Wiara i wiedza, wiedza i wiara. Oto znaki

Na drogach modlitwy.
Z dzienniczka
św. S. Faustyny Kowalskiej.
…”Nie znajdzie ludzko ć uspokojenia, dopokąd
się nie zwróci z ufno cią do miłosierdzia mojego. O, jak bardzo mnie rani
niedowierzanie duszy. Taka dusza wyznaje, e jestem więty i sprawiedliwy,
a nie wierzy, e jestem miłosierdziem, nie dowierza dobroci mojej. I szatani
wielbią sprawiedliwo ć moją, ale nie wierzą
w dobroć moją.
Raduje się serce moje tym tytułem miłosierdzia. Powiedz,
e
miłosierdzie jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk
moich są ukoronowane miłosierdziem. Nie w piękno ci farby ani pędzla jest
wielko ć tego obrazu, ale w łasce mojej. Spojrzenie moje z tego Obrazu jest
takie jako spojrzenie z krzy a. Podaję ludziom naczynie, z którym mają
przychodzić po łaski do ródła miłosierdzia.
Tym naczyniem jest ten obraz
z
podpisemŚ Jezu, ufam Tobie. Pragnę, a eby
było w was więcej wiary
w
obecnych chwilach”...

Życie duchowe.

Uczynki miłosierdzia
chrześcijańskiego co do ciała.

Podró nych w dom przyjąć.
„Byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie” (Mt 25,35). W obecnych czasach niezbyt
często
zdarza się sytuacja, kiedy kto puka do naszych drzwi prosząc o
nocleg. Ale dzisiaj są te ludzie bezdomni. Ludzie bez dachu nad głową, często
głodni i chorzy, koczują na dworcach, klatkach schodowych, działkach lub pod
mostami. Problem bezdomno ci i ubóstwa widać szczególnie jaskrawo w okresie
jesienno -zimowym. Bez względu na to czy jest to bezdomno ć zawiniona czy
niezawiniona - Chrystus przypomina nam aby widzieć
w ubogim brata, który
potrzebuje naszej pomocy. Przysługa miłosierdzia oddana człowiekowi to przysługa
oddana samemu Bogu. Ka da nasza pomoc dla ludzi jest cenna. Pomoc w postaci
noclegowni, stołówek, zapewnienia podstawowych rodków higieny i opieki
medycznej organizuje Caritas Polska, schroniska Żundacji Brata Alberta oraz inne
organizacje charytatywne. My natomiast mo emy poprzez uczynki miłosierdzia
wspomagać te dzieła pomocy. Staropolskie przysłowie mówiŚ „żo ć
w domu,
Bóg w domu”. Wej cie go cia było więtem. Człowiek mający otwarte serce dla
go cia, miał równie serce otwarte dla Boga. Dzisiaj najchętniej zamykamy się w
swoich czterech cianach. Często równie nie zauwa amy, e obok yją ludzie
duchowo bezdomni, zagubieni, nie mający z kim porozmawiać, czy przed kim się
otworzyć. Nasza obecno ć, gotowo ć wysłuchania i pomocy mogłaby być dla nich
schronieniem. Jan Paweł II powiedziałŚ „Czujesz się osamotniony. Postaraj się

Wspomnienia z Wietrzna. Cześć V.

Następcą został ks. Jan Wosiewicz (2007 – 2014) to najbardziej zapracowany kapłan.
Ogrom prac gospodarczych wykonywał samodzielnie z przerwą na naukę religii w
szkole. Kochał góry i kochał po nich wędrówki, zaliczył chyba wszystkie kontynenty.
Za czasów jego probostwa wykonano gruntowny remont plebanii z wymianą stropów
włącznie. W ko ciele uło ono nowe sufity i wykonano polichromię sufitową
odnawiając równolegle polichromię pionową cienną. Dokonano gruntownej
konserwacji bocznych ołtarzy wraz z pozłoceniem ich elementów. Podczas zleconych
prac przy budowie przyko cielnego parkingu, nadmiarem ziemi wyrównano obej cie
plebanii dla zabezpieczenia jej posadowienia oraz wypoziomowano inne nierówno ci.
Ks. Jan przebudował drogę do plebanii podnosząc jej standard. Podjął się równie
wykonania odwodnienia ko cioła w oparciu o przygotowaną dokumentację przez P.
Penara z
Rymanowa i odprowadzenia wód ciekowych do przydro nych
rowów. Rozpoczął porządkowanie i budowę alejki na starym cmentarzu. Usunięto
rozło yste drzewa, co było zadaniem wyjątkowo trudnym. I znowu garstka
niepokornych mieszkańców nie zaakceptowała i nie doceniła jego trudu i po więcenia
dla prac na rzecz przyszłych pokoleń. Ksiądz Jan Wosiewicz odszedł z Wietrzna bez
nale nego Mu szacunku
i wdzięczno ci. Jednak e pozostawione dzieła jego
wysiłku na zawsze stanowić będą widoczny trwały lad
dobrze spełnionej misji. *Od 24.08.2014 funkcję
proboszcza parafii Wietrzno pełni ksiądz Ireneusz Wójcik.
(Wspominał P. J. Malinowski )

Duchowa Adopcja Dziecka
Poczętego.

Duchowa Adopcja jest darem, a jej tre cią jest modlitewne zobowiązanie podjęte
przez konkretną osobę w intencji ocalenia zagro onego ycia dziecka w łonie matki
oraz sprawiedliwego i prawego ycia po urodzeniu - dziecka, którego imię znane jest
jedynie Bogu. Istotą Duchowej Adopcji jest codzienna modlitwa przez 9 miesięcy w
intencji dziecka i jego rodziców, jedną z tajemnic Ró ańca, a tak e podjęte praktyki
religijne, jak np.Ś Komunia więta, post, aktywne wspieranie dzieł charytatywnych
(pomoc samotnym matkom, rodzinom wielodzietnym, osobom starszym, chorym itd.).
Osoba, która podejmuje Dar Adopcji,
spełnia akt ofiary. Chocia dziecka nigdy
nie zobaczy, nie przytuli, czy nie przygarnie do serca, to broni jego ycia.
Wypowiadając słowa modlitwy, prosi Jezusa o zmianę nastawienia rodziców do
zagro onego dziecka, by zrozumieli, e rodzina jest niezastąpioną wspólnotą
zbudowaną na wzajemnej yczliwej miło ci. Bardzo wa ne jest, by Duchową Adopcję
podjęli zwłaszcza ludzie młodzi - uczniowie, studenci, młode
mał eństwa. Je li
podejmą ofiarę modlitwy o ocalenie od zagłady jednego nieznanego im dziecka, to nie
dopuszczą nigdy do mierci własnego poczętego dziecka. Podjęcie Duchowej Adopcji
zapoczątkowuje przyrzeczenie zło one w ko ciele, w czasie Mszy więtej na ręce
kapłana. Duchowa Adopcja pomaga ludziom młodym kształtować charakter, walczyć
z egoizmem, odkrywać rado ć odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalnia do
postrzegania miło ci i sfery seksualnej człowieka oczyma Boga. Ucząc modlitwy
pogłębia relacje z Bogiem i z Ko ciołem. Pomaga odkrywać cudowny sens
zaniedbanych dzi praktyk ascetycznych. Mo e się stać darem odrodzenia wspólnej

