Intencje mszalne w tygodniu 8.06. - 14.06.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Radosław Drożdżak - intencja od rodziny Szydłów

Wtorek

18.00

zm. + Radosław Drożdżak - intencja od Krystyny z rodziną

Środa

18.00

zm. + Radosław Drożdżak - intencja od rodziny Maślanych

Czwartek

18.00

zm. + Radosław Drożdżak - intencja od rodziny Olbrychtów

Piątek

18.00

zm. + Radosław Drożdżak - intencja od rodz. Pileckich i Buczek

Sobota

18.00

zm. + Radosław Drożdżak - intencja od Mamy

Niedziela

8.00

zm. + Paulina i Ludwik Pietruszka, Franciszek Czelny

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

o zdrowie i boże błogosławieństwo dla braci: Jana i Franciszka

Ogłoszenia duszpasterskie - 7.06.2015 r.
1.Trwa miesiąc czerwiec. Kościół świętuje w tym tygodniu oktawę Uroczystości
Bożego Ciała. Codziennie nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa,
po Mszy Świętej o godzinie 18.00 połączone z procesją eucharystyczną. Dziś zmiana
tajemnic różańcowych dla Róż z parafii. Zachęcam Ojców i mężów do modlitwy
razem we wspólnocie i do założenia męskiej Róży.
2. W czwartek (11.06.) o godzinie 18.00 zakończenie Oktawy Uroczystości Bożego
Ciała. W tym dniu Kościół błogosławi dzieci i poświęca wianki.
3. W piątek - (12.06.) Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Odpust
parafialny w Łękach Dukielskich. Uczcimy Boże Serce, to źródło naszego życia.
4. Tacą z pierwszej niedzieli miesiąca czerwca wspieramy Wyższe Seminarium
Duchowne w Przemyślu. Modlimy się również o powołania kapłańskie i zakonne
z naszej parafii Wietrzno.
5. Dziękuję bardzo - wielkie Bóg zapłać - za wszystkie wykonane prace przy naszym
parafialnym cmentarzu w tym tygodniu tym wszystkim, którzy pracowali na nim
osobiście, lub wynajęli innych do pracy na cmentarzu. A są nimi; z inicjatywy
P. Agnieszki - naszej P. Sołtys; ekipa z Gminy Dukla - pod opieką P. Józefa
Szczurka, i ekipa P. Andrzeja Głóda, oraz sami parafianie; P. Jan Bogacz, P. Józef
Matelowski, P. Marek Ukleja, P. Janusz Przystasz, P. Andrzej Kamiński, P. Marian
Dubis, P. Smaga Tadeusz, P. Swistak Kazimierz i P. Soliński Jan, wynajmowali też
pracowników; Rodzina Sęp, Rodzina Kreżałek. Wysypano żwirem cmentarne alejki,
ułożono na nowo chodnik i jumby w pierwszej części cmentarza, przeniesiono słup
oświetleniowy, wyplantowano teren po żywopłocie. Cmentarz nasz się poszerzył
i upiększył. Szukamy jeszcze sponsorów na zakup tui do posadzenia na cmentarzu.
6. Spotkanie Akcji Katolickiej we wtorek na plebani po Mszy Świętej
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę -13. 06. - proszę rodziny; Dubis/136/ i
Nawratowicz /2a/, a dziękuję za prace w minionym tygodniu w kościele i przy
murze kościelnym rodzinom; Marosz, Wilk, Szeliga, Janeski, Jaracz.
Do wieczności odeszła śp. Salomea Leśniak.
Została pochowana w parafii Kobylany w miejscowości
Makowiska na tamtejszym cmentarzu .
Wieczny odpoczynek ...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
nr 18 / 7.06. 2015 r.

O Ewangelii - z Sercem.
„Gdy Adam spożył z drzewa,

Pan Bóg zawołał na niego
i zapytał go: „Gdzie jesteś?”
On odpowiedział: „Usłyszałem
Twój Głos w ogrodzie, przestraszyłem
się, bo jestem nagi, i ukryłem się”.
(Por. Rdz 3,9-15).
Bóg zawsze pierwszy poszukuje
człowieka. Bóg pierwszy ofiarowuje
nam ludziom swój dar - gest i cud
Miłości. Bóg rozumie czym są nasze kręte drogi i niekiedy pogubione ścieżki życia.
Bóg zna nasze pragnienia i zmagania. Tak, gdyż Bóg jest Przyjacielem ludzi. Tak,
Bóg pierwszy nas poszukuje i odnajduje. Bóg równocześnie doprowadza do jedności
nasze poranione człowieczeństwo, wielokrotnie i na różne sposoby, przez przedziwne
sposoby swego działania i cuda swojej łaski. Bóg woła do nas z miłością i ofiarowuje
nam cud wspólnoty Kościoła, a to dlatego, że On sam jest wspólnotą Trójcy Świętej.
Bóg szuka nas pogubionych jak w raju - w czasie grzechu - woła do nas w czasie
przemiany, woła w czasie nawrócenia, woła i zachęca do zrozumienia wysiłku i trudu
oczyszczeniu i trwania w dobrym. Bóg zachęca nas do modlitwy i do miłości.
A kiedy nasze słowa skierowane do Boga stają się modlitwą? Odpowiedź na to
pytanie jest jedna; słowa stają się modlitwą wówczas, gdy każdy z nas z miłością
podchodzi do tego co ma wykonać. Ewangelia nam cicho podpowiada, jak to
czynić. Gdy Maryja i krewni poszukują Jezusa; On Im odpowiada: „Któż jest moją
matką i którzy są braćmi?” I spoglądając na siedzących wokoło Niego i zasłuchanych
rzekł: „Oto moja matka i moi bracia”. Tak, zrozumieć Ewangelię to pokochać,
przebaczać, nieść nadzieję, formować się w łasce, gdyż łaska to skarb, Boży skarb.
Trzeba się dać Bogu odnaleźć, tak jak Adam i Ewa w raju, po to aby naprawić winę
i rozpocząć nowe życie, życie w łasce. A łaska ubiera całe człowieczeństwo i wlewa
do serca upragniony pokój. „Któż Ci powiedział że jesteś nagi? Usłyszałem Twój
głos!”. Zastanówmy się chwilę nad postawą Adama i Ewy - to są i nasze zmagania,
nasze wysiłki, trudy i szukanie, nasza droga do zrozumienia świadectwa wiary. A Bóg
wskaże nam - jak w raju - swoją Obietnice. Niewiasta Nowa - Maryja poprowadzi
dialog zupełnie inny niż Ewa, wszak to Jej potomek - Jezus Chrystus zwycięży zło
z raju i zwycięża zło. Ks. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

O modlitwie słów parę - „Ojcze Nasz”...
Przypomnę słowa Jezusa jakie wypowiedział, zanim podał treść modlitwy Ojcze
Nasz - z Ewangelii św. Mateusza - „Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy.
Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom
pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy
chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego,
który jest w ukryciu. A Ojciec Twój, który widzi w ukryciu, odda tobie (Mt 6,5-8).
Myślę, że teraz może lepiej rozumiemy, co Jezus chciał nam powiedzieć przez ten
przykład modlitwy. On chciał aby nasza rozmowa z Ojcem Niebieskim była przede
wszystkim przemyślana, z serca, nieautomatyczna. Kiedy będziemy chcieli użyć tej
modlitwy, pamiętajmy o jej głębszej treści, o wierze jaką przez nią deklarujemy,
o zobowiązaniach jakie deklarujemy. Dla samego Jezusa modlitwa była zawsze
"pokarmem duszy" i cudowną pomocą w doświadczeniach jakie przechodził. Tym
samym powinna być ona dla nas!. Pamiętajmy o tym, odkrywając błogosławieństwa
z niej płynące. Jezus nauczył nas modlitwy „Ojcze nasz”. Jest to modlitwa siedmiu
próśb. W Modlitwie Pańskiej, po początkowym wezwaniu „Ojcze nasz, któryś jest
w niebie” następuje siedem próśb. „W modlitwie „Ojcze nasz” przedmiotem trzech
pierwszych próśb jest chwała Boga Ojca: uświęcenie Jego imienia, przyjście
Królestwa i wypełnienie woli Bożej. Cztery pozostałe prośby przedstawiają Bogu
Ojcu nasze pragnienia: są to prośby dotyczące naszego życia, jego podtrzymywania
i leczenia nas z grzechów; dotyczą one także naszej walki o zwycięstwo dobra nad
złem” (Katechizm, 2857). Ojcze nasz jest wzorem każdej modlitwy; tak o niej naucza
Święty Tomasz z Akwinu: „Modlitwa Pańska jest najdoskonalsza. W Modlitwie
Pańskiej prosimy nie tylko o to, czego możemy należycie pragnąć, ale także w tej
kolejności, w jakiej należy pragnąć. W ten sposób Modlitwa Pańska nie tylko uczy
nas prosić, ale również oświeca całe serce nasze”. (c.d.n.).

Jubileusze małżeńskie w parafii (c.d. - 2015).
Dziś przypominam drugą cześć parafian, którzy
świętują swoje rocznice sakramentu małżeństwa.
20 lat temu - w 1995 roku - Sakrament Małżeństwa
zawarli i świętują swoje 20 lat wędrowania razem;
1. Alain Bossekota i Beata Gruszczyńska;
2. Tadeusz Pietruszka i Maria Czelny;
3. Mariusz Marszał i Małgorzata Białogłowicz;
4. Sławomir Godek i Monika Nowak;
5. Wojciech Bogacz i Magdalena Matelowska;
6. Sławomir Górecki i Ewa Drożdżak.
W szczególnym 2000 roku - roku Jubileuszu
chrześcijaństwa - 15 lat temu - zawarli małżeństwo;
1. Wojciech Cichoń i Katarzyna Lawera.
W 2005 roku powiedzieli sobie „Tak” - i są 10 lat razem ;
1. Piotr Król i Elżbieta Mazur;
2. Piotr Kwiatkowski i Katarzyna Szczepanik;
3. Kazimierz Jastrzębski i Kazimiera Woźny - Stefańska;
4. Damian Kaleta i Justyna Janeska;
5. Tomasz Kucharski i Anita Czelniak.
W 2010 roku - 5 lat temu - ślubowali sobie i Bogu wierność, uczciwość, miłość;
1. Łukasz Szydło i Angelika Szydło;
2. Marek Rajchel i Aleksandra Szczurek.

Pisanie ręczne czy
Komputer ?
Czy w epoce komputerów
warto nadal uczyć dzieci pisać
ręcznie?
W wielu krajach toczy się na ten
temat wiele dyskusji i debat.
W kilku stanach USA od 2012 roku
są sukcesywnie na nowo
przywracane lekcje pisania. Co
daje nauka pisania? Czy jest tylko
uciążliwym
i wymagającym ćwiczeniem, czy może ucząc się kreślić literki dziecko łatwiej
opanowuje inne umiejętności?
Okazuje się, że pisanie ręczne aktywuje rozmaite ośrodki w naszym mózgu.
Dzięki ich pracy poprawia się koncentracja, orientacja przestrzenna, umiejętność
rozwiązywania problemów i syntezy danych. Zadziwiające? A jednak. Studenci
amerykańskich uczelni, którzy na wykładach notują ręcznie, zapamiętują o wiele
więcej niż ich koledzy, którzy pracują wyłącznie na komputerach.
Badacze tłumaczą to tym, że pisząc ręcznie musimy dokonywać skrótów myślowych,
kondensujemy zasłyszaną treść, opracowujemy ją - czyli o niej myślimy.
Zapisanie wymaga od nas więcej uwagi i wysiłku niż stukanie w klawiaturę, dlatego
odręcznie zanotowana informacja mocniej zapada nam w pamięć.
Bardzo ciekawe badania przeprowadzono w Wielkiej Brytanii. Wzięło w nich udział
72 dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Ich zadaniem było napisanie dwóch opowiadań jednego na klawiaturze - w programie, który dobrze znały, i drugiego odręcznie.
Efekt? Teksty napisane odręcznie charakteryzowały się większą objętością i lepszą
jakością w porównaniu do tych napisanych na komputerze. Dotyczyło to wszystkich
dzieci biorących udział w badaniu i było niezależne od tego, czy tekst odręczny był
pierwszym czy drugim tekstem pisanym przez nie podczas badania.
Badacze stwierdzili, że dzieci, które piszą wyłącznie na klawiaturze, mają trudności
z budowaniem dłuższych i złożonych wypowiedzi.
Nauka pisania przynosi takie same korzyści, jak nauka gry na instrumencie
muzycznym. Dodatkowo ćwiczy również umiejętności potrzebne do rozwoju
myślenia abstrakcyjnego, symbolicznego, a także przyczynowo - skutkowego.
Przedszkolaki, które ćwiczyły ręczne pisanie, w późniejszych latach szkolnych
lepiej radziły sobie z zadaniami matematycznymi.
Wiadomo też, że im dziecko więcej pisze, tym szybciej i łatwiej radzi sobie
z czytaniem oraz ortografią. Ćwicząc tę umiejętność, wspomaga rozwój sprawności
manualnej, precyzji ruchów, a one z kolei są niezbędne dla prawidłowego rozwoju.
Jaka jest zatem przyszłość pisma ręcznego? Według mnie nie zginie, a jedynie
zmienią się materiały, na których będziemy pisać. Już teraz zresztą powstaje coraz
więcej aplikacji umożliwiających pisanie na ekranach tabletów i smartfonów.
Być może za jakiś czas zamiast na papierze będziemy odręcznie pisać na ekranach
komputerów. Nie wierzę w to, że zarzucimy naukę tej umiejętności. Za dużo mamy
do stracenia. / z portalu Deon - dr Zuzanna Górska /.

