Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

16.30

zm. + Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu(15)

Wtorek

16.30

zm. + Władysław i Zenon Zborowscy

Środa

8.00

zm. + Lesław Rygiel

Środa

16.30

zm. + Zofia Biały

Czwartek

16.30

o Boże błogosławieństwo dla Klaudii - z okazji 18 lat życia

Piątek

18.00

zm.+ Kazimiera Drozd, Stanisława, zmarli z rodziny Liwosz

Sobota

18.00

o Boże błogosławieństwo dla rodziny Pytlak

Niedziela

8.00

zm. + Zofia i Hieronim Longawa

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm.+ Władysław i Leonia Sanoccy

Intencje mszalne w tygodniu 27.06-3.07.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 26.06.2016 r.
1. Dzi 13 Niedziela zwykła. Ofiary na Ko ciół to suma 3 410 złp. Bóg zapłać.
2. W tym tygodniu wyje d am na kapłańskie rekolekcje do Wy szego Seminarium
Duchownego w Przemy lu. W związku z tym Msze więte będą o godzinie 16.30.
Sprawy kancelaryjne proszę zgłaszać po powrocie od piątku. Sprawy nagłe u księdza
Łukasza, który będzie mnie zastępował lub bezpo rednio do mnie na telefon.
3. Uroczysto ć więtych Apostołów Piotra i Pawła - 29.06. Msze więte w tym dniu
o godzinie 8.00 i o 16.30. Tacę w tym dniu ofiarujemy na Stolice Apostolską.
4. W czwartek zakończenie nabo eństw czerwcowych ku czci Bo ego Serca.
5. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca lipca. Wyjazd do
chorych z Naj więtszym Sakramentem w piątek od godziny 8.00. Pamiętajmy
o sakramencie pokuty i spowiedzi oraz o zado ćuczynieniu Bo emu Sercu z racji
pierwszego miesiąca lipca.
6. Przygotowujemy się ju bezpo rednio do pielgrzymki papie a Żranciszka do
Polski i do wiatowych Dni Młodzie y w Krakowie.
7. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 21 .05. - proszę rodzinyś Dubis i Nawrockiś
bardzo dziękuję rodzinom Czaja, liwiński - Kre ałek za ostatnie sobotnie sprzątnie
i za kwiaty do ko cioła.
8.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii
- na ko ciele wyło ony jest kolejny numer żazetki Parafialnej.
9. Bardzo proszę o wykoszenie trawy wokół swoich grobów na cmentarzu.

Najładniejsze zeszyty z religii.
W minionym roku szkolnym i katechetycznym najładniejsze i najbardziej staranne

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

O Ewangelii
z Sercem.
„ Wy zatem, bracia, powołani
zostali cie do wolno ci.
Tylko nie bierzcie tej wolno ci
za zachętę do hołdowania ciału,
wręcz przeciwnie, miło cią
ożywieni służcie sobie
wzajemnie”.
w. Paweł śpostoł
Powtarzamy mo e dzi często, e nie
boimy się nikogo, e nie lękamy się
władców, królów, rządzących,
posłów i senatorów. Mamy przecie
demokrację. Co nam zrobią?
źj, czy by?!
A mo e jednak trochę lękamy się i boimy prezydentów, premierów czy ministrów !.
A szef w pracy, czy szefowa !?. ź, nie! Tręd w wiecie jest dzi jednak trochę inny.
Nie ma co się tak bardzo nara ać. Zresztą, po co, wszak to grozi utratą pracy, itp.
A zasady Jezusowej źwangelii?! Bez modlitwy i miło ci daleko nam do zrozumienia
tych e zasad, daleko nam do zrozumienia warto ci chrze cijańskich. I mo e dlatego,
nie otrzymujemy od Boga tylu łask, bo wolimy sami szukać swoich rozwiązań,
według swojego widzenia wiata, według własnego wiatopoglądu.
Jezu, który miałe odwagę sprzeciwić się wielkim ze swojego otoczeniaś dodawaj
nam wierzącym z XXI wieku wielkiej odwagi, by my nie godzili się i nie przymykali
oczu na krzywdy. Nie mo emy mówić, e to nie moja sprawa. To moja sprawa, bo
przecie ka dy człowiek to mój bli ni. A słu ba bli nim, to słu ba Bogu samemu

Na drogach modlitwy i
życia duchowego.
O skromności i czystości.

Czysto ć to wiadomo ć, e jestem po to,
aby Pan Bóg i kto się mną cieszył, by mnie
szanował, rozumiał i na zawsze pokochał,
a nie tylko by mnie dotykał, oglądał czy
przez pewien czas się mną bawił. Ka da
zabawka kiedy się znudzi. Tylko osoba
mo e fascynować sobą bez końca. Bardzo
wa ne jest w naszej współczesnej epoce
wychowanie do czysto ci i do skromno ci w
odniesieniu do dziewczynek i chłopaków,
ale tak, aby zaowocowały ludzkie relacje w
kluczu wiary. Pamiętajmy, e dziewczyny
mają zwykle większą ni chłopcy naturalną
wra liwo ć w odniesieniu do ciała. Mają te
większe aspiracje ni skupianie się tylko na
kontakcie cielesnym. Dziewczyny bowiem
wcze niej ni chłopcy u wiadamiają sobie
to, e marzą o byciu kim kochanym, a nie
tylko kim dotykanym.! Odpowiedzialnie i
mądrze -rozsądnie wychowana dziewczyna
zachowuje się jak wiadoma niezwykłej swojej godno ci i niezwykło ci kobieta i
zarazem matka. I wła nie dlatego jest ona wyjątkowo atrakcyjna dla chłopców i ma
na nich du y wpływ. Wychowanie dziewcząt do ochrony własnej godno ci przynosi
efekt podwójnyŚ chroni je przed krzywdą
i zranieniem w sferze intymno ci,
a chłopców mobilizuje do duchowego rozwoju
po to, by stawać się takim
chłopakiem, który traktuje kole anki jak swoją siostrę, matkę (itp.) z pomocą Maryi
Niepokalanej. W aspekcie wstydliwo ci i ochrony
własnej godno ci
szczególnie wa ne - niezale nie od płci dziecka - jest wychowanie religijne, gdy
przyja ń z Bogiem to najsilniejszy i najbardziej trwały czynnik
chroniący
przed krzywdami i zranieniami w sferze ciała i seksualno ci. Jeszcze kilka prostych
rad praktycznych. Wa nym zadaniem rodziców jest odnoszenie się do
siebie nawzajem z wielkim szacunkiem i w sposób czysty oraz chronienie dzieci
przed widokiem nago ci czy takich form czuło ci, które dla dzieci są niezrozumiałe
albo budzą niepokój. żdy małe dziecko okazuje niepokojące zachowania, to dojrzała
reakcja rodziców polega na spokojnym wyja nieniu, e ciało nie jest zabawką i na
zainteresowaniu dziecka czym innym. Córkom trzeba pomagać w tym, by dbały
o swoje piękno w wyglądzie i ubiorze w sposób czysty, czyli taki, który wzbudza u
chłopaków zachwyt, a nie po ądanie. Konieczna jest stanowcza ochrona dzieci przed
pornografią i takimi tre ciami mody, które osłabiają wstydliwo ć w sferze ciała oraz
subtelno ć w relacji mę czyzna - kobieta. Zadaniem rodziców jest czuwanie nad
tym, aby ich dzieci wzrastały w szacunku dla ciała ludzkiego. Cudowną pomocą
w tym procesie jest religia i modlitwa. Psycholodzy i seksuolodzy słusznie mówią

Z wiarą szukam. Czy poznajecie?
Jak e wa ne jest pielęgnowanie wspomnień. Dzi kolejne zdjęcie z lat 70 - tych
XX wieku. Rozpoznajmy tych, którzy dzi są doro li, a kiedy byli dziećmi.

Czy są potrzebne wskazania na wakacje !?.

Prawdziwe wakacje według współczesnych mediów są pełnią wolno ci. Nietrudno
zauwa yć, e rajska to niby perspektywa, ale… jak e czasem nierealna. Nie wystarczy
gdzie wyjechać, trzeba znale ć sposób, eby zamknąć drzwi od wiata i znale ć co ,
co nas wewnętrznie, duchowo uspokoi, wyciszy, pozwoli na przemy lenie ycia, na
spojrzenie w siebie z innej perspektywy. Według mnie, to nie dzieje się samo.
Potrzeba dzi miejsca, czasu, szlachetnych wzorów, aby dokonała się w nas duchowa
przemiana. W ostatnich czasach pojawiły się wielorakie formy rekolekcji w ciszy w
zakonach jako forma wzrastania w miło ci. Przytaczam dzi wspomnienie pewnej
kobietyś „Mą uznał, e taka pustelnia, oaza, to co dla mnie. Najpierw my lałam, e
artuje. Jestem katoliczką, ale bałam się, e to za wiele. e mo e dotknąć mnie
rzeczywisto ć, która poparzy, poczuję co , czego się trochę obawiam - e pogubiłam
się w tym yciu, e nie jestem taka „cacana”, za jaką się uwa am. Nie wiem, jak to
wytłumaczyć. Mą , który zawsze był bli ej Pana Boga, przekonywał - najwy ej
wy pisz się i poczytasz ksią ki. No i pojechałam... Na furcie poprosili grzecznie,

