Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (8)

Wtorek

18.00

zm. + Zofia Biały i zmarli z rodziny Biały i Mareccy

roda

18.00

zm. + Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (9)

Czwartek

18.00

zm. + Helena Pelczarska - intencja od sióstr z róży różańcowej

Piątek

18.00

zm.+ Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (10)

Sobota

18.00

w intencji pewnej osoby

Niedziela

8.00

zm. + Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (11)

Niedziela

10.30

zm.+ Marian Dziadowicz

Niedziela

15.30

za parafian

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy więtej

Intencje mszalne w tygodniu 13.06-19.06.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 12.06.2016 r.
1.11 niedziela zwykła. Trwa miesiąc czerwiec, miesiąc po więcony Bożemu Sercu.
Pamiętajmy, że Eucharystia - Boże Serce to największy skarb Ko cioła. To nasza siła
i pokarm w duchowym życiu i zmaganiu o cudowny wiat warto ci.
2. Msze więte w tym tygodniu o godzinie18.00 połączone z nabożeństwem
czerwcowym. Zachęcam parafian do uczestnictwa i do modlitwy do Bożego Serca.
3. Za tydzień 3 niedziela miesiąca. Pamiętajmy o parafii i o ko ciele.
4. W tym tygodniu ks. Metropolita Adam Szal będzie wizytował parafie Dukla - Fara
w naszym dekanacie dukielskim. Polecam Jego osobę modlitwie parafian.
5. Zaproszenie na pielgrzymkę - do maryjnych sanktuariów w Polsce - od Akcji
Katolickiej - 18 czerwca 2016 roku. Zapisy na pielgrzymkę w sklepie u p. Z. Bek
i P. D. Wójtowicz. Cena 85 złp.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 18. 06. - proszę rodzinyś Marosz, Albrycht,
Kolankoś dziękuję rodzinom Ukleja i Piotrowski za ostatnie sobotnie sprzątnie
ko cioła i za kwiaty do ko cioła.
7.Tygodnik „Niedziela” - do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów
w zakrystii - a na ko ciele wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.
8. Bardzo proszę o wykoszenie trawy przy swoich grobach na cmentarzu parafialnym
i o pielęgnację grobów przez wizytacja arcybiskupa Adama Szala.
9. Do naszego ko cioła - zgodnie z liturgią - zakupiłem wiece na boczne ołtarze.
W związku z tym pro ba aby kwiatami ustrajać tylko ołtarz główny i soborowy .
Natomiast ołtarze boczne tylko na wielkie więtaś Boże Narodzenie Wielkanoc itp.
10. Nasi lektorzy, swoją służbę przy ołtarzu będą pełnili od 10 czerwca - czyli od
rocznicy pobytu papieża na naszej dukielskiej ziemi - w albach.

Podziękowanie za prace przy parafii.

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

O Ewangelii
z Sercem.
Potem zwrócił się do
kobiety i rzekł Szymonowi:
”Widzisz tę kobietę?
Wszedłem do twego domu,
a nie podałeś Mi wody
do nóg; ona zaś łzami oblała
Mi stopy i swymi włosami
je otarła. Nie dałeś Mi
pocałunku; a ona, odkąd
wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą;
ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone
są jej liczne grzechy,
ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu
mało się odpuszcza, mało miłuje”.
Największym ze wszystkich pragnień ludzkich jest pragnienie bycia kochanym.
I mimo super cudownego XXI wieku, mimo reklamy, technologii wokół nas znajduje
się tylu ludzi, którzy szukają miło ci i za miło cią tęsknią, do miło ci podążają.
Jako chrze cijanie powinni my posiadać słuchające i miłujące serce. To ważny dar.
Czasem przechodzimy obok siebie, nie dostrzegając się, nie zatrzymując się, nie dając
nawet najmniejszego znaku, że rozpoznajemy w drugiej osobie dar - istotę ludzką człowieka. To dlatego widzimy wokół nas tak wielu ludzi zrozpaczonych, smutnych
czy osamotnionych i zagubionych, mimo że reklama i pęd za produktami zapewnia
wszystkie nasze potrzeby. Ale nawet najlepszy towar zakupiony nie zastąpi miło ciś
miło ci nie można kupić w sklepie i w supermarkecie. To niemożliwe.

Na drogach modlitwy.

Częste, częstsze i najczęstsze kłopoty
ze spowiedzią.

Z dawnej historii Wietrzna.

Praktyczny wniosek - dla dobrego rozwoju duchowego - często
podpowiadany dla wierzących i praktykujących jest taki,
że warto spowiadać się u tego samego księdza - czyli warto mieć
stałego spowiednika - choć taka decyzja nie jest łatwa dla
spowiadającego się - i wierzcie mi - także przyjęcie kogo „na
stałe” do spowiadania dla księdza łatwe nie jest. Spowiedź
u stałego spowiednika jest trochę jak szukanie cierpliwego Ojca. Na marginesie
dodam, że księża też się spowiadają przed innymi księżmi, bo nikt nie może
rozgrzeszyć samego siebie. Przykazanie ko cielne mówi, że trzeba się spowiadać
przynajmniej raz w roku. Ale jest to minimum dla wiary. Trudno żyć w niezgodzie
z osobą, którą się kocha, a tak wygląda stan człowieka w grzechu miertelnym życie w niezgodzie z Bogiem. Warto pamiętać, że czym normalnym jest to,
że możemy i ć do Komuniiś a niemożno ć przyjęcia Ciała
Pańskiego jest
czym co nas powinno przerażać!. Je li tylko pragniemy wrócić do pożywania Ciała
Pańskiego to formujmy się przez spowiedź. Ksiądz J. Tischner mówił, że każdy z nas
ma własnego diabła, z którym zmaga się przez całe życie. Godziwo ć sakramentu
pokuty mierzy się żalem za grzechy - nie tym, jak się
często do niego przystępuje. Są różne rodzaje wierno ci jedna z nich polega na tym, że człowiek się nie poddaje,
ale nieustannie przez spowiedź powraca do Pana Boga.

Życie duchowe.

Uczynki Miłosierdzia co do duszy.

Modlić się za żywych i umarłych.
Listę uczynków miłosierdzia względem duszy zamyka zachęta do modlitwy za
żywych i umarłych. w. Faustyna Kowalska uczyła, że są trzy sposoby czynienia
miłosierdzia bliźniemuŚ czyn, słowo i modlitwa. Pierwsze dwa uczynki sprawiają, że
działa człowiek. Ostatni pozwala na działanie Panu Bogu. Nie trzeba zatem chyba
nikogo, kto wierzy, przekonywać o warto ci modlitwy i jej skuteczno ci. Pismo
więte uczy, że "wiara przenosi góry". Trzeba natomiast nakłaniać często
wierzących do jej praktykowania. Wiele mamy pomocy, aby nauczyć się modlitwyŚ
książki, artykuły, szkoły modlitwy, spotkania
i rekolekcje modlitewne, a tak
mało się modlimy. Współcze ni chrze cijanie nie kwestionują mocy modlitwy, ale z
niej nie korzystają. Może dlatego tak mało jest dobra w wiecie, że mało jest
modlitwy jednych za drugich. Potrzeba zatem nam modlitwy wstawienniczej.
Modlitwa ta przynosi pomoc w sytuacjach trudnych,
po ludzku często
beznadziejnych, jest nie tyle szukaniem rozwiązań w oparciu
o ludzkie
możliwo ci i moce, ale pro bą skierowaną do Boga, aby objawił swoją moc
po rodku ludzkiej słabo ci. Jest to skuteczny sposób, aby przeciwstawić się złu w
wiecie i neutralizować jego wpływ. Bardzo nasza modlitwa jest również potrzebna
zmarłym. Po mierci bliskiej osoby odwiedzamy cmentarz, uczestniczymy we Mszy
w. w jej intencji. O miło ci bliźniego nie powinno się tylko mówić. Ją trzeba czynić
i o niej potrzeba za wiadczyć. W ręce Boga powierzamy wszystko, czego sami nie

Czy poznajecie !
Warto powracać do wspomnień. Wspomnienia pozwalają
utrwalać tożsamo ć. Zdjęcia w tym bardzo pomagają. To
zdjęcie pochodzi z 1970r. Może parafianie rozpoznają kogo
na tych zdjęciach. Będę je cyklicznie umieszczał
w
gazetce. A je li kto kogo rozpozna niech napisze
o tym małe wspomnienie do naszej gazetki. Zachęcam do
takich wspomnień i do refleksji.

Zaproszenie na pielgrzymkę.
Akcja Katolicka w Wietrznie zaprasza
na pielgrzymkę autokarową do Sanktuariów polskichś
Częstochowa - Jasna Góra, Le niów i Kraków - Łagiewniki
w dniu 18.06.2016 roku tj. w sobotę.
Wyjazd z Wietrzna spod Domu Ludowego o 4.30.
W programie Msza więta i zwiedzanie sanktuariów
z przewodnikiem.

