Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm.+ Radosław Drożdżak

Wtorek

8.00

zm. + Wanda Jasik

Wtorek

11.00

Pierwsza Komunia więta - dzieci z klasy trzeciej i ich rodziny

Wtorek

18.00

za parafian

roda

18.00

za strażaków zmarłych i za żyjących o potrzebne łaski

Czwartek

18.00

zm. + Lesław Drożdżak

Piątek

18.00

zm.+ Wanda Matelowska

Sobota

18.00

zm. + Helena Pelczarska - intencja od syna Andrzeja z rodziną

Niedziela

8.00

zm. + Stanisław i Władysława Klecha

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm.+ Helena Pelczarska - intencja od rodziny Ryglewicz

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy więtej

Intencje mszalne w tygodniu 2.05-8.05.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 1.05.2016 r.
1. 6 niedziela po więtach Paschalnych Wielkanocy. Dzi po Mszach więtych
zmiana tajemnic różańcowych i modlitwa majowa adoracyjna, z Maryją.
Niepokalanej Maryi zawierzam powstanie męskiej róży w naszej parafii.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 18.00 połączone z nabożeństwem majowym.
3. Konkurs majowy. Zachęcam do uczciwo ci, solidno ci, i do wierno ci.
4. Spowiedź dla klasy trzeciej - i dla parafii - w poniedziałek od 16.00 do 17.30.
Zachęcam i innych do skorzystania z sakramentu pokuty w tym dniu.
5. 3 maja. więto narodowe i ko cielne. Msze więte w tym dniu o 8.00, 11.00
i o 18.00. O godzinie 11.00 - Pierwsza Komunia więta - dla dzieci klasy trzeciej a potem codziennie - do niedzieli włącznie - biały tydzień - w niedzielę spotkanie
dla klasy trzeciej na Mszy więtej o 15.30.
6. Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca maja. Wyjazd co chorych w parafii
z Naj więtszym Sakramentem - od godziny 8.00 - w pierwszy piątek.
7. W piątek równocze nie początek Nowenny przed Uroczysto cią Zesłania Ducha
więtego. Zapraszam uczniów Gimnazjum zwłaszcza klasę trzecią na wspólną
modlitwę do Ducha więtego o dary i dojrzało ć chrze cijańską.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 7 .05. - proszę rodzinyś Soliński, Bek i Sępś
bardzo dziękuję rodzinom dzieci komunijnych za ostatnie sprzątnie ko cioła i za
prace przy ko ciele i wokół ko cioła. Bóg zapłać za dar komunijny i za wszystkie
oznaki życzliwo ci w tych dniach dla całej wspólnoty parafii.
9.Tygodnik „Niedziela” - i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania - jak zawsze
w zakrystii - na ko ciele wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej.
10. Za tydzień w niedzielę Uroczysto ć i więto Wniebowstąpienia Pańskiego.

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

O Ewangelii
z Sercem.
„A Pocieszyciel,

Duch więty, którego
Ojciec po le w Moim imieniu,
On was wszystkiego nauczy
i przypomni wam wszystko,
co wam powiedziałem”...
z Ewangelii sw. Jana
Czy możemy troszeczkę zmienić nasz wiat ?! Tak, tak, możemy. I nawet gdy na
zdecydowaną większo ć spraw nasz wpływ jest mały, to tak naprawdę możemy
zawsze zmienić siebie samych i swoje otoczenie. To może tak mało, a jednak to tak
bardzo wiele. A Bóg pragnie jeszcze, aby my Go pokochali - Jego, wiat i ludzi - a
miłując wraz z Nim potrafimy o wiele więcej dokonać. I On nam w tym działaniu i
aktywno ci pomoże.
Ideał jest zawsze trudny do na ladowania, a jest nim oddający za nas życie Chrystus,
ale, czy każdego dnia i u nas samych nie widać tego znaku oddania ?!ś Popatrzmy
inaczejś oto matka przygotowuje dla swojej rodziny posiłkiś wykonuje też inne praceś
piorąc, prasując, sprzątając, cierpliwie wykonując swoje obowiązki dla dobra bliźnich
i dla całej rodziny... Może się nam wydawać, że to niewiele znaczące drobiazgi, ale to
jest wła nie prawdziwa życzliwa miło ć. Je li tego się trzymamy, jeste my na dobrej
drodze do zrozumienia istoty chrze cijaństwa, a Duch więty wskaże nam drogę.
Popatrzmy dzi wszyscy trochę inaczej na komunijne dzieci. Idą w Serce Ko cioła
pod opieką Maryi Niepokalanej po Jezusowe Serce, po Eucharystię, idą po połamane
Serce Baranka, jest to cud, którego i my wszyscy jeste my wiadkami.

Na drogach modlitwy.
Klasa trzecia u Pierwszej Komunii świętej.

Klasa trzecia Szkoły Podstawowej w dniu 3 maja w
Uroczysto ć Matki Bożej Królowej Polski przystępuje do
Ołtarza Chrustowego aby spożyć Jego Ciało i Krew. Są to
następujące osobyś Lena Pietruszka, Ewa Uliasz, Jakub
Cichoń, Lauren Majer, Krystian Kozubal, Dawid
Szczepanik, Fabian Wilk. Niech ich modlitwa i przyjaźń z
Ko ciołem i Jezusem Eucharystycznym pozostanie na całe
życie i na wieczno ć.

Życie duchowe.

Uczynki Miłosierdzia co do duszy.
Grzeszących upominać.

Pierwszy z uczynków miłosierdzia względem duszy jest
upominanie grzeszących. Stanowi on przejaw troski
o dobro duchowe człowieka, który błądzi. Nie można
pozostać obojętnym wobec zła, gdyż obojętno ć lub jeszcze gorzej - przyzwolenie na grzech oznacza brak
miło ci wobec bliźniego. Formą przyj cia z pomocą
grzeszącym, bardzo trudną i wymagającą wielkiej
roztropno ci, jest słowo upomnienia braterskiego.
Sam Jezus Chrystus zachęcał uczniów do tego słowamiś "
Gdy brat twój zgrzeszy
przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego
brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie
dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha,
donieś
Kościołowi! A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak
poganin
i celnik!"(Mt 18,15-17). Tak, jeste my nawzajem za siebie
odpowiedzialni przed Bogiem. Nie możemy egoistycznie my leć tylko o tym,
aby my sami się zbawili. Je li żyjemy w rodzinie, sąsiedztwie, w ród wielu osób, na
których nam zależy,
będziemy pragnęli ich dobra. Upominanie grzeszących,
to ostrzeganie przed
największym niebezpieczeństwem - grzechem oraz niesienie pomocy w duchowej potrzebie. Słowo braterskiego upomnienia,
jednak dzi na ogół przyjmowane jest
niechętnie lub budzi postawę
obrażania się. Czasami dobre słowo podane z miło cią potrafi "otrzeźwić" i
powstrzymać kogo od grzechu ciężkiego. Nadal bowiem dzi wielu ludzi, chociaż
zapomnieli o Bożych przykazaniach, to jednak liczy się z opinią swego otoczenia.
Biblia i Ko ciół uczą, że po mierci czeka nas sąd z praktykowania życzliwej miło ci
(Mt 25,40). Z tego słowa wynika jednoznacznie, że musimy sobie zdawać sprawę
kim jeste my i pamiętać o tym całe swoje życie. Gdy błądzący brat czy siostra nie
odwróci się od swych grzechów, a my go nie upomnimy, będziemy
współodpowiedzialni za jego grzech. To są niezwykle ważne słowa. Zastanówmy się
nad nimi. Często bowiem czy to ze wstydu, z niemożno ci przełamania nie miało ci,
czy też dlatego, że nie chcemy zranić czyich uczuć, przemilczamy konieczne uwagi.
Mimo, że doskonale wiemy, że to, co kto może czyni jest grzechem. Każdy z nas,

Maryjne wychowanie-maj miesiąc Maryi.
Maryja jest pierwszym wzorem i ideałem dla wszystkich wierzących. Przybliża Ona
i czyni niejako bardziej przystępnym niedo cigniony dla nas wzór Jezusa Chrystusa.
Aby wychowanie religijne dziewcząt i chłopaków było efektywne i owocujące, musi
być wychowaniem maryjnym. Postawy maryjne w wychowaniu to dar, Dar ten
powstał na podstawie tytułów maryjnych, które Ko ciół nadał Maryi. Te postawy
powinny być widoczne i w naszych domach rodzinnych, które są z jednej strony
pierwszym i najważniejszym rodowiskiem wychowawczym, a z drugiej są jeszcze
niezastąpionym polem wiadectwa wierno ci dla życia i działalno ci apostolskiej.
Powszechnie znane w Polsce zagrożenia w zakresie wiary i życia moralnego, którymi
dotknięta jest głęboko polska rodzina, skłaniają do rozpoczęcia refleksyjnej pracy
wychowawczej dziewcząt do pełnienia roli dobrych żon i matek chrze cijańskich
a chłopaków do kształtowania ich w znaku ojcostwa. W duchu maryjnym warto też
ukazywać cnoty nazaretańskie, liturgię domową i całą niezwykle bogatą, a tak często
lekceważoną obrzędowo ć chrze cijańską. Od Maryi droga wiary wiedzie zawsze do
Bożego Serca. Serce Boże jest źródłem miło ci Boga do wiata i do człowieka. Dzieci
do wiadczają tej miło ci maryjnej w czasie Pierwszej Komunii więtej. Poznają ją
lepiej na katechezie pogłębiającej wtajemniczenie w Sakrament Pokuty i Eucharystii
(IV i VI klasa). Takim szczególnym znakiem tej katechezy i wy mienitą okazją do
zgłębiania zasad wiary jest praktykowanie pierwszych piątków miesiąca. Zachęcać
należy dzieci, młodzież i dorosłych do częstszego przystępowania do spowiedzi i do
adoracji Naj więtszego Sakramentu. Przeciwdziałanie już w dzieciństwie różnym
formom materializmu i konsumpcyjnemu stylowi życia, z którymi dziecko spotyka się
w rodzinie czy otoczeniu oraz kształtowanie ewangelicznej drogi życia to podstawowe
zadanie wychowawcze. Łączy się z nim też rozumienie ascezy, która każe wybierać
to, co trudne, rezygnować nieraz z wygód i „płynąć pod prąd” różnych obiegowych
sądów, mody, w imię wyższych warto ci. Sobór Watykański II, idąc za w. Pawłem,
nazywa Ko ciół wspólnotą w Chrystusie. Nazwa ta zawiera bardzo aktualne dzi dla
nas tre ci. Wspólnota w Chrystusie tworzy
się i rozwija przez miło ć czynną,
dawanie wiadectwa i liturgię, dla wciąż
potrzebnej człowiekowi łaski Bożej. To
dzięki niej Ko ciół może coraz ci lej
jednoczyć się z Chrystusem.

Ambona w trakcie
konserwacji.
Jak zapewnie powszechnie wiadomo
parafianom oddana jest do konserwacji ambona naszego Ko cioła w Wietrznie.
W tym roku - jak Bóg pozwoli - powróci ona odrestaurowana do naszej wiątyniś
powróci już w innym kształcie, innym niż wszyscy pamiętamy. W poniedziałek 25
kwietnia komisja konserwatorska oceniła stan tej konserwacji dokonywanej przez P.
Adama Janczy w Nowym Sączu.
W trakcie konserwacji i docierania
do oryginalnej warstwy drewna okazało się, że ambona jest starsza niż pierwotnie

