Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm.+ Helena Pelczarska - intencja od uczestników pogrzebu (8)

Wtorek

18.00

zm.+ Zofia Biały - intencja od Agnieszki z rodziną

roda

18.00

zm.+ Helena Pelczarska - intencja od uczestników pogrzebu (9)

Czwartek

9.30

za parafian

Czwartek

18.00

zm.+ Helena Pelczarska - intencja od uczestników pogrzebu (10)

Piątek

18.00

zm.+ Amalia i Stanisław Bogacz

Sobota

18.00

zm. + Helena Pelczarska - intencja od uczestników pogrzebu (11)

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm.+ Zofia Biały - intencja od kolegów z pracy

Niedziela

15.30

zm. + Helena Pelczarska - intencja od uczestników pogrzebu (12)

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy więtej

Intencje mszalne w tygodniu 23.05-29.05.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 22.05.2016 r.
1. Dzi Niedziela Trójcy więtej. Pamiętajmy, e jeste my od sakramentu chrztu
więtego wezwani do spotkania i dialogu z Trójca więtą.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 18.00 połączone z nabo eństwem majowym,
i z konkursem majowym. Zachęcam do modlitwy, solidno ci i wierno ci dla tych
majowych nabo eństw ku czci Naj więtszej Maryi Panny całą parafie.
3. We wtorek I Konkurs piosenki religijno - patriotycznejŚ „O Matce i Ojczy nie
za piewam pie ń”... . Początek konkursu laureatów rozpocznie się Mszą więtą
o 16.30 połączoną z modlitwą za wszystkie mamy z okazji Dnia Matki. Zapraszamy
na to małe wydarzenie do ko cioła i do Domu Ludowego mieszkańców parafii.
4. W czwartek - 26 maja - Uroczysto ć Bo ego Ciała. Zgłębiać będziemy w tym
wa nym dniu przez wiarę Misterium źucharystii i obecno ć Jezusa Chrystusa w
źucharystii. Procesja do czterech ołtarzy po ulicach naszej parafii. Panów Stra aków
proszę o zabezpieczenie drogi procesji. Udamy się w kierunku na parking, potem
drogą w kierunku do Łęk Dukielskich i lewą stroną drogi w dół do krzy ówki - a
od krzy ówki drogą do szkoły i do ko cioła. Pierwszy Ołtarz przygotują na parkingu
rodzice dzieci komunijnychś drugi na posesji u P. Zygmunta Nowaka - Akcja
Katolicka i Ró e Ró ańcowe, trzeci na krzy ówce - stowarzyszenie „Wiatr” i Klub
żrodzisko, czwarty przy budynku szkoły - stra acy i Koło żospodyń Wiejskich.
Msze więte w tym dniu o 9.30 i o 18.00. Oktawa Bo ego Ciała - Msza więta
i procesją eucharystyczną o godzinie 18.00 w niedzielę 29 maja o 15.30. Zapraszam
dzieci i rodziców do procesji a dziewczynki do sypania kwiatów.
5. Na Ko ciół i na parafię - w miesiącu maju parafianie zło yli - 3310 złp. Bóg
zapłać za ofiary. Ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 28 .05. - proszę rodzinyś Długosz i Przystaszś

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Jak jest przedziwne
imię Twoje, Panie”.

( Psalm )
Trójca więta. Trzy Osoby
w Jednej. Dla nas, chrze cijan,
ta prawda wiary, i to wielka
tajemnica, której nie sposób zrozumieć. Słowo „Trójca” nie jest imieniem Boga, jest
próbą zarysowania niezgłębionej Tajemnicy Boga. Je eli kto powie, e to trudne do
zrozumienia, w odpowiedzi przytoczę słowa w. Augustyna, który stwierdziłŚ „Je eli
nie rozumiesz, to dobrze. Bo je li co rozumiesz, to to ju na pewno nie jest Bóg”.
Nie starajmy się więc zrozumieć, tylko jedynie przyjąć prawdę o Trójcy więtej.
Tak, przez sakrament chrztu więtego zostali my wezwani do „uczestnictwa w yciu
Trójcy więtej tu, na ziemi w darze i mroku wiary, a kiedy po mierci w wiatło ci
wiecznej” (Katechizm Ko cioła Katolickiego 265). Bóg zaprasza nas do ycia Jego
yciem! Od nas zale y, jak odpowiemy na zaproszenie, i czy pozwolimy, by Bóg
uczynił sobie w nas swoje mieszkanie.
Od oddania się Trójcy więtej potrzeba nam wierzącym rozpoczynać ka dy dzień
i ka dy dzień nim mamy zakończyć. Po ludzku rozumując, ka da z Osób Bo ych ma
inną rolę do spełnienia w naszym yciu. Pomódlmy się dzi o głęboką wiaręś „O Bo e
mój, Trójco Przenaj więtsza, którą uwielbiam, dopomó mi zapomnieć zupełnie
o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna. Oby nic nie
zmąciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z Ciebie, o mój Niezmienny, ale niech
ka da minuta zanurza mnie coraz bardziej w głęboko ci Twojej Tajemnicy. Napełnij
pokojem moją duszę. Uczyń z niej swoje niebo, swoje umiłowane mieszkanie
i miejsce swego spoczynku. Obym tam nigdy nie zostawiła Ciebie samego, lecz abym

Na drogach modlitwy.
Adorować Eucharystie.

Adoracja uzdalnia do dostrze enia Ciała Pańskiego (por. 1 Kor 11, 29), to znaczy uzdalnia do
rozpoznania rzeczywistej obecno ci Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina. Skutkiem
adoracji eucharystycznej jest równie wzrost owoców komunii w Ko ciele, do których nale ą
zjednoczenie z Bogiem i jedno ć z braćmi i siostrami. Człowiek adorujący źucharystie jest
zaproszony do wej cia całą swoją osobą w dynamikę miłosnej ofiary Chrystusa, zaczyna
przełamywać bariery, które go oddzielają od ludzi, staje się ywą ofiarą na chwałę Bogu
i chlebem łamanym z miło ci do braci. Adoracja eucharystyczna, wewnętrznie związana ze
sprawowaniem źucharystii, umacnia jedno ć pomiędzy członkami Ko cioła, którzy na
zmianę adorują wystawiony Naj więtszy Sakrament i jednoczą się z Jezusem-źucharystią.

ycie duchowe.

Uczynki żiłosierdzia
co do duszy.

Są w yciu sytuacje, gdy trudno jest
kogo pocieszyć i dać dobrą radę.
Jednak dla człowieka wierzącego
ycie ma inny wymiar i sens. I nigdy
nie znika nadzieja. Mo e warto o
tym pamiętać, gdy próbujemy kogo
pocieszyć ? Chocia słowo
*strapienie* brzmi tak bardzo staro wiecko i jakby niemodnie, chocia wydaje się nie
pasować do współczesno ci i chętnie nazywane jest *problemem*, *nierozwiązaną kwestią*,
*przej ciowymi trudno ciami* czy *kryzysem*, to jednak istnieje i ma się dobrze. ycie
nikogo z nas nie jest wolne od utrapień. Są w nim chwile i miejsca, w których udręka jest „u
siebie”, a my szukamy sposobów wyzwolenia się z niej. Czasami na pró no. Potrzebujemy
pocieszenia. Stąd te Ko ciół uczy, e uczynkiem miłosierdzia jest „pocieszanie
strapionych”. Strapienia mogą być straszne i sprawić, e stracimy sprzed oczu sens ycia.
Cierpienie fizyczne lub duchowe, niedostatek, słabo ć, poczucie osamotnienia mogą
szczelnie opatulić rzeczywisto ć szaro cią i beznadzieją. Czasami jeste my za enowani
strapieniami innych, przychodzą bowiem nie w porę i psują nam nasz wietny humor.
Najczę ciej jednak
chcieliby my co dla tych ludzi zrobić. I wtedy staramy się co
pocieszającego powiedzieć. Często w styluŚ „Będzie lepiej”, „Nie martw się”, „Odwagi!”.
Niektórzy próbują odwrócić uwagę strapionej osoby od ródła utrapienia, chcąc, aby o nim
zapomniała. Ale nie zawsze
to skutkuje. Strapienie nie przemija, człowiek cierpi, jak
cierpiał. Jak ma zatem wygląd chrze cijańskie pocieszenie? Przede wszystkim nie opiera się
ono na kunszcie słowa, ale na blisko ci. Przywołajmy jako przykład sytuację Ogrójca,
obecno ć Maryi na drodze krzy owej Jezusa. Chrystus w Ogrójcu, tak bardzo ludzki w
swoim lęku przed cierpieniem duchowym i fizycznym, pozwolił, aby żo pocieszał Anioł. Nie
zapisano słów, które Anioł skierował do Jezusa w tej godzinie duchowej agonii. Drugi obraz na drodze krzy owej Chrystus przyjął pociechę, którą dała Mu obecno ć Matki. Ona była
obecna - chocia
milczała. Nie tłumaczyła JezusowiŚ „Nie martw się, będzie lepiej”.
Nie obiecywała łatwego rozwiązania sytuacji. Ale czy Jej obecno ć nie była dla Jezusa
ródłem pocieszenia
i umocnienia? Czy oczekiwał On od Matki czego więcej
ni współczucia? Nie słowa są wa ne, ale przekonanie osoby pocieszanej, e nie jest nam
obojętne to, co prze ywa.
Odczucie blisko ci. Nie bójmy się zatem być razem ze
strapionymi. Pozwólmy im
wypowiedzieć swój lęk przed cierpieniem, gorycz,
bunt... Trzeba nieraz, aby strapiony,
przera ony niepewną sytuacją człowiek

Nasza mała Ojczyzna - zobaczyć sens
codziennego
A jak ciebie
utrwalania yczliwej
A jak ciebie kto zapytaŚ
Kto ty taki, skąd ty rodem?
żiłości...
Mów, e z tego łanu yta,
Oblicze Ojczyzny

Ojczyzna to kraj dzieciństwa
Miejsce urodzenia
To jest ta mała najbli sza
Ojczyzna
Miasto miasteczko wie
Ulica dom podwórko
Pierwsza miło ć
Las na horyzoncie
żroby
W dzieciństwie poznaje się
Kwiaty zioła zbo a
Zwierzęta
Pola łąki
Słowa owoce
Ojczyzna się mieje
Na początku ojczyzna

e z tych łąk, co pachną miodem.
Mów, e jeste z takiej chaty,
co Piastowską chatą była.
e z tej ziemi, której kwiaty
gorzka rosa wykarmiła.

Ach! wy nie pamiętacie tego,
Państwo młodzi,
Dopóki wiara kwitła, szanowano prawa,
Była wolno ć z porządkiem
i z dostatkiem sława!
Ale je li miecz tylko
bezpieczeństwa strze e,
eby w tych krajach
była wolno ć - nie uwierzę".

