Dzień

Godzina

Intencja Mszy więtej

Poniedziałek

18.00

zm.+ Edward i Andrzej Szwast

Wtorek

18.00

zm. + Stanisław Bekś Stanisław i Helena Pasterkiewicz

roda

18.00

zm. + Zofia Piotrowska

Czwartek

18.00

zm. + Weronika i Justyn Długosz

Piątek

18.00

Sobota

18.00

Niedziela

8.00

zm. + Petronela i Wawrzyniec wistak

Niedziela

10.30

zm.+ Tadeusz Jastrząb

Niedziela

15.30

za parafian

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

Intencje mszalne w tygodniu 11.04-17.04.2016
Ogłoszenia duszpasterskie-10.04.2016 r.
1. Dzi 3 niedziela po więtach Paschalnych - Wielkanocnych. Kończymy tydzień
miłosierdzia chrze cijańskiego. Bądźmy apostołami i wiadkami Miło ci Miłosiernej
Boga nie tylko w tym tygodniu, ale i przez całe życie. Dzi po Mszy więtej o 15.30
podsumowanie konkursu wielkopostnego i rekolekcyjnego.
2. Dzi na plebani - po sumie - wiosenne spotkanie Rady Duszpasterskiej.
3. W tygodniu Msze więte o godzinie 18.00.
4. We wtorek po Mszy więtej spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej. Zapraszam
na to modlitewne spotkanie i sympatyków tej apostolskiej grupy. Akacja Katolicka
to nie tylko modlitwa, ale i życie Boże w Jezusowym Ko ciele, to troska o wspólnotę
parafii, to odkrywanie Ko cioła.
5. Dzieci w wielkopostnych skarbonkach na cele „Caritas” złożyły 553.07 złp. Ofiary
zostały już przesłane na „Caritas” Archidiecezji Przemyskiej.
6. W tą dzisiejszą niedziele rozpoczynamy w Ko ciele Tydzień Biblijny. Jest to
wielka zachęta dla nas wszystkich do czytania i rozważania słów Pisma więtego.
Chrze cijanin - człowiek wierzący - jest zobowiązany całe swoje życie karmić się
Bożym Słowem i rozwijać w sobie życie duchowe.
7. Za tydzień Niedziela Dobrego Pasterza - 3 niedziela miesiąca - pamiętajmy
o ko ciele i o naszej parafii.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 5.03. - proszę rodzinyś Nawrocki, Matelowski Kozak, Matelowski - Bogaczś bardzo dziękuję rodzinomś Mazur, Huta, Kozubal,
Fornal za ostatnie sprzątnie ko cioła.
9.Tygodnik „Niedziela” do odebrania jak zawsze w zakrystii, a na ko ciele
wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.

Podziękowanie za prace przy parafii.

O Ewangelii z Sercem.
„Czy miłujesz Mnie ?.”

z Ewangelii św. Jana
„Czy miłujesz mnie ?!”...
Jest to pytanie - klucz!. Jest to pytanie - egzamin
z życzliwej miło ci, z przebaczenia i Ewangelii,
i pytanie - egzamin z życia. Odpowiedź każdy dać
musi sobie sam !. Miłuje, to znaczy nie chowam
mojej zapalonej lampy wiary, wiatła, miło ci ...
nie chowam, to znaczy jestem jak ewangeliczne
miasto położone na górze i musze za wiadczyć
o miło ci i wierze tam gdzie jestem...
Potrzeba nam wierzącym niekiedy odwagi Piotra
Apostoła, ale jeszcze czę ciej potrzebujemy
prostoty dziecka, biegnącego ze szkoły do domu,
dostającego niemalże zadyszki, by pochwalić się rodzicom swoja pierwszą w życiu
piątką. A przy tej okazji warto i nam pamiętać o radzie starego księdza proboszczaś
„Idźcie i gło cie, to znaczy czyńcie tak, aby was inni również usłyszeli i
na ladowali. Bo je li wy tego nie uczynicie, to kamienie będą wołać”.
Znakiem wierzących jest ryba. Ryba - ΙΧΘΥΣ - to symbol wyznania wiary w Jezusa
Chrystusa. Ryba to równocze nie znak nie tylko pierwszych chrze cijan. Ryba jest
to wyznanie wiary. I w tym wyznaniu wiary skrywa się trzykrotne pytanie o Miło ć.
Tak, Jezus wie, że bez osobistego z Nim spotkania, wiara każdego człowieka będzie
krucha i chwiejna. Dlatego On - Zmartwychwstały nieustannie do nas przychodzi
i wszystkim niedowiarkom, wątpiącym, poszukującym, pozwala dotknąć swoich ran,
w których jest uzdrowienie a swoimi cudami uzdalnia do wierno ci, do wolno ci.
Odszukajmy i my sami - w swoim życiu - to Jezusowe trzykrotnie pytanie o Miło ć

Na drogach modlitwy.
O wierno ci słów parę.

Ludzie martwią się, kiedy nie mogą zachować w sercu
pocieszeń, jakich pragną, podejmując wysiłek modlitwy.
Chcą stale odczuwać Bożą blisko ć, aby modlitwa była
przyjemna i niewymagająca. Tymczasem Bóg rozwija
naszą modlitwę w tempie innym, niż my chcemy, czy oczekujemy i rozumiemy. Gdy
nie akceptujemy Jego tempa, rok po roku toczy się
w nas duchowa walka.
Kiedy w życiu przybywa obowiązków, zwykle jako pierwszy z codziennego
harmonogramu i planu usuwany jest czas przeznaczony na modlitwę. Obywanie się
bez modlitwy okazuje się dużo łatwiejsze, gdy pozornie wynika z niej mało owoców.
A wierno ć polega na znalezieniu w sobie ufno ci w Bożą blisko ć, niezależnie od
tego, czy czujemy tę blisko ć, czy nie. Modlimy się, bez względu na to, czy
następuje odpływ, czy przypływ Bożej Obecno ci. Tak trwając, wyzbywamy się
swoich przywiązań i pozwalamy działać Bogu, który zna intencje naszego serca. I to
wystarczy. Kiedy się wiernie modlimy i przebaczamy ludziom przekraczamy pewną
granicę, wchodząc w Bożą tajemnicę. Aby tak się działo, potrzebujemy daru ciszy i
czasu w ciągu naszego dnia. Nasza kultura nie sprzyja Bożej ciszy. Wręcz jest jej
wroga. Stale jeste my pociągani w kult przeciwny Bożej Miło ci przez inne nurty
czy filozofie i społeczeństwo. Epoka elektroniki nęci nas ciągłym hałasem
i
gorączkowym, przymusowym działaniem. Kiedy zwalniamy tempo i wchodzimy w
przestrzeń ciszy i spokoju, stajemy twarzą w twarz z Bogiem i
drugim człowiekiem. Jezus, ucząc o modlitwie, zachęcał
słuchaczyŚ Ty za , gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki,
zamknij drzwi i módl się do Ojca, który jest w ukryciu (Mt 6, 6).

ycie duchowe.

Uczynki żiłosierdzia co do ciała

Więźniów pocieszać „Byłem w więzieniu, a przyszliście do
Mnie” (Mt 25,36). Większo ć z nas, na co dzień nie ma kontaktu z więzieniem i
więźniami. Wezwanie do pocieszania więźniów, może budzić nasz opór, ponieważ w
dzisiejszych czasach, zdecydowana większo ć to przestępcy słusznie skazani
prawomocnymi wyrokami. Ale pocieszanie więźniów nie jest pozwoleniem na złe
czyny, ani akceptacją złych zachowań. Grzech nigdy nie może być nazwany
inaczej niż grzechem, krzywdą. Należy go potępiać, ale jednocze nie warto pamiętać
o godno ci człowieka, który go popełnił. Należy dać więźniowi nadzieję na powrót
do normalnego życia. Więzienni kapelani obserwują, że gesty życzliwo ci często
stanowią zachętę do odmiany życia, poprawy, a nawet nawrócenia. Wprawdzie
niektórzy skazani są całkowicie obojętni na ludzkie odruchy dobroci, lecz nie można
pozwolić, aby tacy ludzie zagubili się całkowicie. Oni mają mieć szanse aby wrócić
do życia w społeczeństwie, do życia w Ko ciele, do życia w rodzinie. Do tej chwili
trzeba ich przygotować. Bardzo duże znaczenie ma dla nich posługa kapelana
zakładu karnego. Coraz czę ciej można spotkać ludzi zaangażowanych na rzecz
więźniów. Działalno ć wolontariuszy, członków ruchów i bractw więziennych może
stanowić inspirację i zachętę do spełniania tego uczynku miłosierdzia - „więźniów
pocieszać”. Papież Jan Paweł II podczas spotkań z więźniami, zawsze przypominał

Frekwencja w modlitwie i w konkursie
rekolekcyjno - wielkopostnym.
Podsumowany został konkurs rekolekcyjno - wielkopostny. W konkursie plastycznym
wzięło udział 31 dzieci ze Szkoły Podstawowej i z przedszkolnej zerówki. Jest to
troszeczkę więcej niż połowa wszystkich dzieci ze szkoły. Wybrano najstaranniejsze
i najładniejsze pod względem wieku dzieci oraz techniki wykonania i sposobu prace
konkursowe dotyczące filmu o Janie Pawle II - w trzech kategoriachś najmłodszych,
rednich i starszych dzieci. Najlepsze prace wykonaliś Martyna Kołacz, Jakub Kłap
i Emilia Strzelczyk, w kategorii rednich dzieciś Ewa Cichy, Lena Pietruszka i Kinga
Staroń, w kategorii najstarszych dzieci wyróżnionoś Knap Ewelinę, Wiktorię Dębiec
i Pawła Mazura. Natomiast pod względem frekwencji - udziału w nabożeństwach
wielkopostnych najlepszymi okazali się ci wszyscy, którzy uczestniczyli w tych
nabożeństwach i drogach wielkopostnych. Były pewne jeszcze braki, ale wierze, że za
rok - w nowym Wielkim Po cie - będzie lepiej, bo zdobędziemy większą dojrzało ć
w Ko ciele naszym Domu. Symboliczne nagrody niech
będą przypomnieniem, że
wiara to serce, które
kocha i jest obecne w Ko ciele z miło ci i dla miło ci.

Ju za niedługo Uroczysto ć
Pierwszej Komunii więtej.
Pierwsza Komunia więta to dla dziecka i jego rodziców
szansa na przeżycie wielkiego więta miło ci Boga do człowieka. Eucharystia jest
niezwykłym darem Boga,
który pragnie być pokarmem dla człowieka tu na
ziemi,
w wymiarze życia doczesnego i duchowego. Los każdego z nas w dużej
mierze zależy od tego, czym się karmimy na co dzień. Jakże ważna jest zdrowa
żywno ć dla naszego ciała, ale jeszcze ważniejsze jest to, czym karmimy nasz umysł i
nasze serce. Zdajemy sobie zapewnie i sami rzeczywi cie sprawę z tego, że
dominująca obecnie kultura medialna proponuje dorosłym i dzieciom trochę marny
pokarm w wymiarze duchowym. W obecnym kontek cie społecznym i kulturowym,
pogłębione przygotowanie i przeżywanie I Komunii więtej daje wyjątkową szansę na
umocnienie w dobru zarówno dziecka, jak i jego rodziców. Komunia więta bowiem
przypomina nam o tym, że nie samym chlebem żyje człowiek, gdyż nikt z nas nie jest
samym tylko ciałem. Komunia więta przypomina nam o tym, że każdy z nas jest
ukochanym dzieckiem Boga. Tak, jak kochająca matka karmi swoje dziecko własną
piersią, tak jeszcze bardziej kochający Bóg karmi nas w komunii więtej samym sobą!
To chyba najbardziej niezwykły przejaw wyobraźni Bożej Miło ci względem każdego
człowieka. I tak, jak nie istnieje żaden zdrowszy pokarm dla niemowlęcia, jak mleko
matki, tak nie istnieje żaden zdrowszy pokarm duchowy dla dzieci i dorosłych, jak
karmienie się BogiemŚ Jego obecno cią, miło cią i prawdą. Tak, Komunia więta jest
pokarmem człowieczeństwa. Jest umocnieniem na drodze dorastania do więto ci.
Dopełnieniem tego dnia - Pierwszej Komunii więtej - powinna być wieczorna
rozmowa - dialog - rodziców z dzieckiem po to, by podsumować wszystkie przeżycia
i by dziecko miało jeszcze jedną okazję ku temu, aby opowiedzieć o swoich

