Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. + Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (12)

Wtorek

18.00

zm. + Andrzej i Edward Szwast

Środa

18.00

zm. + Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (13)

Czwartek

15.00

Msza więta i zakończenie roku szkolnego i katechetycznego
w Gimnazjum

Czwartek

18.00

zm. + Andrzej i Edward Szwast

Piątek

8.00

Msza więta i zakończenie roku szkolnego i katechetycznego
w Szkole Podstawowej

Piątek

18.00

zm.+ Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (14)

Sobota

18.00

zm. + Władysław Matelowski

Niedziela

8.00

zm. + Wanda Matelowska

Niedziela

10.30

Michał i Beata - rocznica lubu - o Boże błogosławieństwo

Niedziela

15.30

za parafian

Intencje mszalne w tygodniu 20.06-26.06.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 19.06.2016 r.
1. 12 niedziela zwykła. Dzi również 3 niedziela miejsca czerwca, dziękuje za ofiary
składane w dniu dzisiejszym na ko ciół i na parafię.
2. Urząd Marszałkowski w Rzeszowie przyznał nam dotację na Wielki Ołtarz
w kwocie 25.000.00. złp. Bądźmy wdzięczni za ten dar w swojej modlitwie.
3. W tym tygodniu Msze więte o godzinie 18.00 połączone równocze nie
z nabożeństwem czerwcowym ku czci Bożego Serca. Zachęcam do uczestnictwa
i do modlitwy do Bożego Serca.
4. Zakończenie roku Szkolnego dla Gimnazjum w czwartek o godzinie15.00,
a dla Szkoły Podstawowej w piątek o godzinie 8.00. Zapraszam Dyrekcje obu Szkół
nauczycieli, wychowawców, rodziców i dzieci na Mszę więtą i podziękowanie
za miniony rok szkolny i katechetyczny. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu za ten
miniony czas i pro my Go o Boże błogosławieństwo na wakacje. Przypominam
dzieciom, młodzieży i dorosłym, że wakacje to nie jest czas wolny od Mszy więtej
i od modlitwy.
5. W piątek Uroczysto ć Narodzenia w. Jana Chrzciciela. W tym dniu nie ma postu
z racji uroczysto ci. Odpust w Iwli w naszym dukielskim dekanacie.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 25.06. - proszę rodzinyś liwiński - Kreżałek
i Czajaś bardzo dziękuję rodzinom Kolanko, Albrycht, Marosz, za ostatnie sprzątnie
i za kwiaty do ko cioła.

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Gdy Jezus modlił się na osobności”...
...a potem mówił do wszystkich:
"Jeśli kto chce iść za Mną,
niech się zaprze samego siebie,
niech co dnia weźmie swój krzyż
i niech Mnie naśladuje”...
z Ewangelii św. Łukasza
"Między wschodem a zachodem słońca"…
Człowiek potrzebuje drugiego człowieka,
po to aby móc oddychać,
miać się,
cierpieć,
płakać,
i nawet umiejętnie się zło cić.
Człowiek potrzebuje drugiego człowieka czasem
i po to, by się w nim przyjrzeć
jak w lustrze,
i dotrzeć do własnych niedoskonało ci
i lęków...
I jeszcze po to, by cieszyć się razem
każdym wschodem i zachodem słońca.
Najpiękniejsze my li, słowa, czyny, postawy rodzą się na modlitwie. A modlitwa to
trwanie i adoracja przy Tym, który jest cichy i pokorny sercem. Tak, On Bóg - Jezus

Na drogach modlitwy.
Karmić się Bo ym Słowem.

"Będziesz Biblię nieustannie czytał.
Będziesz ją kochał więcej niż rodziców...
Więcej niż mnie… Nigdy się z nią nie rozstaniesz...
A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania,
że wszystkie książki, jakie przeczytałe w życiu,
są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi".
Roman Brandstaetter, „Krąg biblijny”.
Na temat chrze cijańskiej praktyki czytania Słowa Bożego, która od wielu wieków
jest również prawdziwą szkołą słuchania i modlitwy, mówił Jan Paweł II w swoim
li cie na trzecie tysiąclecie „Novo millennio ineunte”. To jest prawdziwy program
duszpasterski. Zachęta papieża do praktykowania tej modlitwy jest tak ważna. Pisze
OnŚ "Konieczne jest, aby słuchanie słowa Bożego stawało się żywym spotkaniem,
zgodnie z wiekową i aktualną tradycją lectio divina,
pomagającą odnaleźć w biblijnym tek cie żywe Słowo,
które stawia pytania, wskazuje kierunek, kształtuje życie".

ycie duchowe.

Zdrowa wstydliwość - skromność .
Zdrowa wstydliwo ć, skromno ć w odniesieniu do ciała,
seksualno ci, relacji międzyludzkich to ważny wymiar
wrażliwo ci moralnej i wychowania. W naszych czasach
niestety te podstawowe pojęcia, które są związane z ochroną
godno ci człowieka, stały się mało zrozumiałe dla wielu
współczesnych ludzi. Są nawet i takie rodowiska, które dążą do o mieszania tych
pojęć, a nawet do wyrzucenia ich ze słownika człowieka „nowoczesnego”. W
konsekwencji dalszej zatem chodzi o rozmycie moralno ci i zasad etyki
chrze cijańskiej. Słowa te w wielu rodowiskach współczesnym ludziom kojarzą się
nawet z kompleksami, z dewocją, z przesadnym lękiem (itp.) A tymczasem chodzi
o wychowanie do czysto ci i skromno ci według nauki Jezusa Chrystusa.
Podstawowym celem tego aspektu wychowania jest pomaganie dzieciom i ludziom
młodym, aby rozumieli własną godno ć i by umieli tej godno ci bronić przed tymi
rówie nikami czy dorosłymi, którzy zachowują się nieskromnie lub nieelegancko.
Wstydliwo ć nie wynika z negatywnego patrzenia na ciało, lecz z dobrego patrzenia
na człowieka - to patrzenie jest owocem Bożej łaski - nikt bowiem nie ma prawa
wykorzystywać ciała do zaspokajania własnych popędów. Je li brakuje wstydliwo ci
i skromno ci, to człowiek może zostać bardzo mocno zraniony w sferze cielesnej
i seksualnej i to w taki sposób, że będzie cierpieć przez całe życie.
W obliczu medialnej reklamy, braku umiaru w tej dziedzinie życia, który najmocniej
oddziałuje na najmłodszych odbiorców, nie można poprzestać tylko na wrodzonej
nam tendencji do wstydliwo ci i skromno ci w sprawach odnoszących się do ciała
i sfery seksualnej. Obecnie pokolenia dzieci potrzebują jasnych norm w tym
względzie oraz pomocy dorosłych i Ko cioła w uczeniu się szacunku do ciała
i stawiania stanowczych granic w sprawach intymnych. Trzeba uczyć zdrowego

Z wiarą szukam. Czy poznajecie !

