Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

35 lat ślubu Jerzego i Krystyny Kozak - o Boże błogosławieństwo

Wtorek

18.00

zm. + Helena Pelczarska - intencja od córki Alicji z mężem

Środa

18.00

zm.+ Katarzyna i Justyn Artabuz

Czwartek

18.00

zm. + Helena Pelczarska - intencja od wnuków z Krosna

Piątek

18.00

zm.+ o Boże błogosławieństwo dla rodziny; zdanie matury
i o szczęśliwe rozwiązanie, o uzdrowienie dla rodziny

Sobota

18.00

dziękczynna z 25 lat małżeństwa dla Jolanty i Krzysztofa

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Bronisław Szydło - 1 rocznica śmierci

Niedziela

15.30

zm. + Tadeusz Olbrycht

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 25.04-1.05.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 24.04.2016 r.
1. Dzi 5 niedziela po więtach Paschalnych. Pamiętajmy w modlitwie o dzieciach
z klasy trzeciej przygotowujących się do Pierwszej Komunii więtej. Uroczysto ć
Komunii więtej w dniu Matki Bo ej Królowej Polski - 3 maja o godzinie 11.00.
2. W tym tygodniu Msze więte o godzinie 18.00.
3. W trzecią niedzielę miesiąca kwietnia parafianie ofiarowali na konserwacje
Ko cioła i na parafię 2.730 złp. Żundacja PżNiż im. Ignacego Łukasiewicza
odmówiła nam dotacji - po wysłaniu do nich wniosku - tłumacząc odmowe dotacji
du ą ilo cią wniosków z pro bą do nich o dotacje - ok. 400.
4. W poniedziałek i w piątek o godzinie 16.00 spotkanie dla dzieci klasy trzeciej
przed Uroczysto cią Pierwszej Komunii więtej.
5. Sakrament Spowiedzi - dla dzieci, ich rodziców, rodzin oraz dla innych chętnych
z parafii - przed pierwszym piątkiem miesiąca - będzie udzielany 2 maja od godziny
16.00 do 17.30.
6. Za tydzień w niedziele rozpoczynamy miesiąc maj. Ten maryjny miesiąc to znak
naszej szczególnej czci ku NMP. Pamiętajmy o nabo eństwach majowych oraz te
o przystrojeniu kapliczek przydro nych i o wychowaniu młodego pokolenia dzieci
i młodzie y w duchu maryjnej pobo no ci. Nabo eństwa majowe w niedziele po
Mszy więtej o 15.30, a w tygodniu po Mszy więtej o 18.00. Tradycyjnie równie
w maju konkurs majowy i spotkanie z Maryją Niepokalaną.
7. W piątek i w sobotę uroczysto ci rocznicy Chrztu Polski w Dukli. Zaprasza
P. Burmistrz i Rada żminy Dukla.
8. Do sprzątania ko cioła proszę rodziny dzieci komunijnychś bardzo dziękuję
rodzinomś Szydło Baniak - Kłapkowski za ostatnie sprzątnie ko cioła.
9.Tygodnik „Niedziela” - i „Rycerz Niepokalanej” do odebrania jak zawsze

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Daję wam przykazanie nowe,
abyście się wzajemnie miłowali,
tak jak Ja was umiłowałem”...
z Ewangelii sw. Jana
Bóg jest Ojcemś w wiecie działa przez
ludzi. Tak, Pan Bóg posługuje się nami.
Bóg dokonuje wielkich dzieł, które po
ludzku wydają się po prostu niemo liwe
przez ludzi. Apostoł Piotr dokonuje
w Imię Jezusa uzdrowień, wskrzeszeń,
głosi Słowoś umacnia wiarę Ko cioła,
braci i sióstr w wierze. Jest wiadkiem
Boga. Rozwa amy o tym i słuchamy
w Dziejach Apostolskich.
Sami bez Bo ej pomocy bardzo mało
mo emy zdziałać. Wpatrujmy się często w modlitwie i w ciszy kontemplacyjnej w
oblicze Boga, a Bóg jest. Bóg jest Panem naszych ludzkich spraw. Bóg dostrzega
nasze pragnienia i potrzeby, przychodzi nam z pomocą. Daje nam tyle łaski ile
potrzeba. Ale musi zaistnieć zaufanie, gdy tylko On ma „słowa ycia wiecznego”.
„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko
przeze Mnie”. Tak nas uczy Jezus wskazując na przykazanie miło ci.
Ja jestem Drogą - mówi Jezusś ale dodaje tak eŚ i Prawdą i yciem. Drogą jest Jezus.
Celem jest Jezus. Wła nie On i tylko On. A po kres czasu. Umiłujmy tak jak On nas,
aby zakosztować owoców szczę cia i Bo ego błogosławieństwa. A gdy prawdziwie

Na drogach modlitwy.
Wypełniajmy uczynki miłości.

Uczynki miłosierdzia są naszą powinno cią.
Z czynów miło ci będziemy sądzeni. Kiedy Syn
Człowieczy przyjdzie, jedyne pytanie, jakie
usłyszymy od Boga będzie dotyczyło miło ci
bli niego (Mt 25,31-46). Uczynki Miło ci to tylko
przykłady. Ka dy musi odkryć, czego potrzebuje
jego bli ni, w jaki sposób mógłby mu słu yć.
Czy kto rzeczywi cie kocha, Boga i bli niego
poznajemy po tym, czy zauwa a potrzeby innych? W ka dej chwili naszego ycia,
musimy zadawać sobie pytanieŚ Jak wygląda w praktyce moja miło ć bli niego? Nie
ma, bowiem
miło ci do Boga bez miło ci do naszych sióstr i braci. Aby za
uczynki miłosierne otrzymać nagrodę wieczną, muszą one odpowiadać pewnym
warunkom, mianowicieŚ trzeba je spełniać w czystej intencji, chętnie, nieustannie i
bez względu na osoby, którym je
wy wiadczamy. To jest religia
chrze cijańska.

ycie duchowe.

Uczynki żiłosierdzia co
do ciała

Umarłych pogrzebać.
Szacunek dla zmarłych istnieje w ka dej
kulturze, niezale nie od wyznawanej
wiary. Pogrzebanie zmarłych to nasz
obowiązek. W chrze cijańskim uczynku
grzebania umarłych zawiera się nadzieja
na spotkanie ze zmarłymi w przyszłym
wiecie, w gronie zbawionych.
Pan Jezus zmartwychwstał, a przez to
i umieranie nas ludzi oraz pogrzeb nie
oznaczają kresu ycia. Jezus uczy nasś
„Ja jestem zmartwychwstaniem
i życiem. Kto wierzy we Mnie, nawet
jeśliby umarł, będzie żył.
Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie
umrze na wieki” (J11,25-26).
Troska o zmarłych nie powinna kończyć
się na pogrzebie. Zadbane groby to
wiadectwo wiary w ycie wieczne.
Nawiedzanie cmentarza i modlitwa to
pomoc zmarłym, ale to tak e uczynek
miłosierdzia względem samego siebie, aby wyprosić sobie łaski do dobrego ycia,
szczę liwej mierci i wieczno ci. „Modlitwa za ywych i zmarłych” jest jednym z

O chrzcie Polski słów
parę.
"Do Europy nie musimy
wchodzić, bo my w niej
jesteśmy, poniewa
ją tworzyliśmy".
św. Jan Paweł II.
Polska nasza ziemia, kraj i Ojczyzna powstała
w wyniku zjednoczenia plemion słowiańskich
w jedno państwo. Zjednoczenia na przestrzeni
lat dokonali ksią ęta PolanŚ pradziadek Mieszka - Siemowit, dziadek - Lestek, ojciec
księcia - Siemomysł i Mieszko. Mieszko prowadził te wojny utrwalające granice
państwa Polan.
W toku zmagań i walk Mieszko do wiadczył potęgi
niemieckiego orę a. W tym zmaganiu dą ył do uzyskania wolno ci.
Aby zapobiec wielkim niemieckim aspiracjom odno nie terenów państwa Polan,
Mieszko przyjął chrzest, ale nie od Niemiec. Okazję na inne rozwiązanie dał sojusz
z sąsiadem z Czechami. Rozmowy między oboma państwami - Polską i Czechami trwały od 963 r. Ich finał przypadł na 965 r. Postanowiono, e Mieszko po lubi córkę
władcy Czech - Dobrawę, oraz razem ze swoim orszakiem ochrzci się.
Według starej tradycji Ko cioła ceremonia przyjęcia chrztu i wiary odbywała się w
Wielką Sobotęś w 966 r. przypadała ona 14 kwietnia. Data ta jest datą chrztu Mieszka
i datą chrztu Polski. Do baptysterium na Ostrowie Lednickim weszli wszyscy biorący
udział w ceremonii mę czy ni. Potem - w czasie modlitwy - ksiądz biskup dokonał
po więcenia wody i przystąpił do udzielania chrztu. Kandydaci zdjęli szaty i po kolei
wchodzili do sadzawki. Jako pierwszy ochrzczony został sam Mieszko. Zanurzył się
trzykrotnie w wodzie, a biskup wypowiedział nad nim formułkę chrzcielną. Następnie
biskup nama cił księcia olejem i nało ył na niego ręce w celu udzielenia mu darów
Ducha więtego. W ten sposób dokonała się ceremonia chrztu w obrządku rzymskim.
Polska otrzymała w roku chrztu - 966 - pierwszego biskupa. Został nim bp. Jordan, a
na jego siedzibę wybrano Poznań. Zakorzenienie się wiary chrze cijańskiej i wyparcie
dawnych wierzeń, praktyk, dokonało się nieco pó niej. Przyjęcie chrze cijaństwa
miało bardzo wa ne znaczenie dla Polski. Chrzest władcy, powstanie niezale nego
biskupstwa zrównały kraj Piastów z innymi chrze cijańskimi krajami źuropyś tym
samym Mieszko stał się równy władcom europejskim. Aktem chrztu oddalił od Polski
niebezpieczeństwo całkowitego uzale nienia bąd podbicia jej przez Niemcy lub inne
państwo. Mieszko stał się Pomazańcem Bo ym, Chrze cijaństwo stało się za religią
obowiązującą - religią państwową. Wiara chrze cijańska połączyła pochodzących
z ró nych plemion poddanych Mieszka w jedno społeczeństwo. Klasztory i ko cioły
stawały się wa nymi o rodkami ycia intelektualnego i artystycznego. Budownictwo
sakralne przyczyniło się do wzrostu kultury i zapotrzebowania na architekturę, rze bę
i malarstwo, z czym wiązać mo emy szybkie rozprzestrzenienie się w kraju Piastów

