Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm.+ Stanisław Dziadosz

Wtorek

18.00

zm. + Leonia i Bronisław Guzikowie

roda

18.00

zm. + Edward i Zofia Szwast

Czwartek

18.00

zm. + Edward i Andrzej Szwast

Piątek

18.00

zm.+ Julia Krężałek i Józef i Zdzisława

Sobota

18.00

zm. + Zdzisława Bek - intencja od córki z rodziną

Niedziela

8.00

zm. + Paulina i Ludwik Pietruszka, Franciszek Czelny

Niedziela

10.30

zm. + Artur, Marzena, Tadeusz Jastrzębscy

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy więtej

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

O Ewangelii
z Sercem.

Intencje mszalne w tygodniu 11.07-17.07.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 10.07.2016 r.
1. 15 Niedziela zwykła. Dzi odpust w Dukli w parafii u Ojców Bernardynów.
Wspominamy w. Jana z Dukli orędowania tej ziemi, kanonizowanego przez naszego
papieża Jana Pawła II w czasie pielgrzymki do Polski (do Krosna i Dukli). Polecamy
się jego wielkiemu wstawiennictwu i opiece.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 18.00.
3. W poniedziałek wspomnienie sw. Benedykta Patrona Europy. Pamiętajmy
o papieżu emerycie Benedykcie XVI i módlmy się za jednoczącą Europę.
4. Łączmy się z modlitwie i przez transmisje Radia Fara z pielgrzymka przemyską,
która po raz XXXVI wędruje na Jasną Górę do Matki Bożej Częstochowskiej.
5. Dziękujemy za konserwacje ambony p. Adamowi Janczy. Ambona jest już
w naszym ko ciele. Teraz - jak nam wszystkim wiadomo - kolej na konserwację
Wielkiego Ołtarza i obrazu Matki Bożej.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 16.07. - proszę rodzinyś Janeski Jaraczś bardzo
dziękuję rodzinom Nawratowicz i Dubis za ostatnie sprzątnie i za kwiaty do ko cioła.
7.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii
- na ko ciele wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.
8. Zapowiedzi przed lubneś Michał Niedo piał z parafii NSPJ w
Krakowie
i Bernarda Szyszlak - parafia Wietrznoś
zapowiedz I.
9. Bardzo proszę o wykoszenie trawy wokół swoich grobów na cmentarzu.
+Do wieczności odeszła +śp. Zdzisława Bek - lat 84 .
odpoczynek rac jej dać Panie ….

Wieczny

Podziękowanie za prace przy parafii.

Któryż z tych trzech okazał się,
według twego zdania, bliźnim tego,
który wpadł w ręce zbójców?.
On odpowiedział: ”Ten, który mu
okazał miłosierdzie”. Jezus mu
rzekł: ”Idź, i ty czyń podobnie”.
z Ewangelii sw. Łukasza
„Nie chwal się, że Cię nikt nigdy w życiu nie oszukał, bo to znaczy że nikomu nie
okazałe miłosierdzia”... Takie oto słowa powtarzał bardzo często do nas, młodych
kleryków w Seminarium Przemyskim nie żyjący już Rektor, profesor ks. Stanisław
Potocki, biblista, wykładowca Starego Testamentu człowiek mądry Bożą mądro cią.
Miłosierdzie to cudowny dar Pana Boga, przynoszący zrozumienie kim jest Bóg i jak
Bóg działa dzi w Ko ciele i w wiecie. Gdy słuchamy Ewangelii, odkrywamy także
my l ewangeliczną. Dziwne może się wydawać to wydarzenie z Ewangeliiś uczony w
Pi mie podszedł do Jezusa i zadał Mu proste pytanie. A może tylko pozornie banalne?
Kto pyta, ten zdobywa mądro ć i może i ć do przodu w swoich poszukiwaniach.
A Jezus ? Jezus nie ocenia, nie ucieka od odpowiedzi, nie zarzuca niewiedzy, nie
oskarża o podstęp. Jezus cierpliwie tłumaczy, co stanowi istotę Królestwa Bożego
i jego prawa - tym samym mówi o miło ci Boga i bliźniego, która w Jego słowach
nabiera nowego znaczenia. Pomocą w odpowiedzi jest Jezusowa przypowie ć,
opowiadanie z morałem uczące zrozumienia warto ci słów Ewangelii.
Gdy gubimy w życiu kierunek, warto powracać do Jezusa. I pytać, pytać, pytać…
Pytać bez lęku, z wielkim zaufaniem, z wielką odwagą. A Pan wciąż powtarzaŚ liczy

Na drogach modlitwy i
życia duchowego.
Rozważań o stroju ciąg dalszy.

Nie oszukujmy się w wymiarze stroju w ko ciele, w
wiątyni. Warto czasami sobie w ciszy serca
postawić to ważne i podstawowe pytanie. Jakimi
motywami kieruje się kobieta, dziewczyna, chłopak
i mężczyzna, kiedy zwracają uwagę na siebie przez
ubiór czy strój ?! Przecież ma jaki powód, by się
tak może inaczej trochę ubrać. Czy chce zwrócić na
siebie uwagę mężczyzn, lub kobiet, a odwrócić ich
od zajmowania się modlitwą, liturgią i Bogiem?
Wszyscy mamy ludzką naturę i różne my li czy
pokusy pojawiają się niezależnie od nas i w nas.
To, że taki trochę inny zwyczaj wkradł się do
naszych polskich ko ciołów, a kapłani nie mają
czasem do ć odwagi, aby o tym powiedzieć
publicznie, nie oznacza, że jest to zwyczaj dobry.
Jeżeli kobieta lub mężczyzna chce przykuwać w ko ciele uwagę innych swoim
strojem, naraża
innych na przeróżne my li i odwraca ich uwagę
od
modlitwy, od uwielbienia Boga w Ko ciele.
Wszyscy ubieramy swoje ciało i dbamy o nie, bo jest przybytkiem Ducha więtego,
jest wiątynią Bożą. Dlatego należy mu się wielki szacunek i odpowiedni strój.
Wiem i rozumiem, że wiele dziewcząt, kobiet, chłopaków i mężczyzn nie ma może
złych zamiarów. Ubierają się tak, bo chcą „być na czasie”, nie chcą uchodzić za
jakie dziwaczki czy dziwaków. Do tych pragnę się również zwrócićŚ moi drodzyś
może nie widzicie w tym nic złego i nie macie żadnych niewła ciwych intencji, ale
pomy lcie o innych. Różni ludzie mają różne problemy z pokusami. To, co dla
jednego nie jest niczym niezwykłym, dla drugiego będzie stanowić straszną pokusę,
tak, że zamiast modlić się, my li o rzeczach niewła ciwych, i to z Waszego powodu,
choć może dotąd nie miały cie o tym nawet pojęcia...
Innym zwyczajem, który nie przystoi w wiątyni, w ko ciele, jest również przesadny
makijaż. Nie chcę przez to powiedzieć, że jakie „drobne poprawki” w urodzie są od
razu złem. Ale po co aż tyle farby na twarzy, na wargach?! Czasem, kiedy tak bardzo
umalowane Panie przystępują do Komunii więtej, nie wiadomo jak podać im Pana
Jezusa, żeby przy okazji nie pomalować palców na karminowo (!). Proszę mi
wybaczyć te słowa, ale… chodzi o szacunek dla ciała Jezusowego w Eucharystii
i dla ciała ludzkiego, które jest samo w swej naturze piękne, wystarczy tylko żyć
zgodnie z naturą i rytmem życia w lasce u wiecającej.
Bardzo często dbamy, by zachwycać naszym strojem, ciałem, ludzi podobnych nam,
a przecież powinni my dbać także o piękno naszej duszy. Skromno ć w ubiorze

Z wiarą szukam. Czy
poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie dotyczy lat 80 tych minionego
stulecia. Kogo rozpoznajemy na tym zdjęciu ? Pamięć
to dar. Zapraszam do podzielenia się refleksją.

Remont kaplicy cmentarnej.
Trwa remont w naszej parafialnej kaplicy cmentarnej.
Kaplica - jak wiadomo - powstała za proboszczowania
ks. Józefa Fejdasza. Jest to ważne miejsce na cmentarzu,
przypominajcie o warto ci życia wiecznego, które to
życie ofiarował nam Jezus Chrystus, Bóg i Zbawiciel. W ostatnich dniach remont
kaplicy został rozpoczęty, dzięki staraniom parafian P. Marka Uklei i P. Stanisława
Czelniaka. Został odmalowany dach, rynny, ciany,
P. Bogusław Szpiech
odmalował drzwi i okna, ciany zagruntował P. Marcin Leńś drogę do kaplicy
wykonali P. Michał Gazda i nasi strażacy. Samo wnętrze kaplicy odmalowali w piątek
- 8.07ś P. Marek Ukleja, P. Robert Piotrowski, Michał Ukleja i Patryk Piotrowski.

