Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm.+ Janusz i Małgorzata Szczepanik

Wtorek

18.00

zm. + Maria i Stanisław Sęp

Środa

18.00

zm. + Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Czwartek

18.00

zm. + Emilia Malinowska

Piątek

18.00

zm.+ Henryk Cypara

Sobota

18.00

zm. + zmarli z rodziny Szczepanik i Kobza

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm.+ Leszek Lawera

Niedziela

15.30

zm.+ Eugenia i Władysław Kozak

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 4.07-10.07.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 3.07.2016 r.
1.14 niedziela zwykła. Trwa czas wakacjiś pamiętajmy zawsze jako chrze cijanie
o niedzielnej Mszy więtej i o wiernej codziennej modlitwie. Dzi również niedziela
adoracyjna, polecamy w modlitwie przed Naj więtszym Sakramentem pielgrzymkę
Papieża Franciszka do naszej Ojczyzny z racji 1050 - lecia chrztu Polski oraz też
wszystkie sprawy, plany i zamierzenia jakie czekają parafię i nas samych w tym
nowym miesiącu.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 18.00.
3. W tym tygodniu również pierwszy czwartek miesiąca lipca.
4. Tacą mszalną z pierwszej niedzieli lipca wspieramy - jak wiadomo - Wyższe
Seminarium Duchowne w Przemy lu. Modlimy się równocze nie o powołania
kapłańskie również i z naszej parafii. W Seminarium Przemyskim - na pierwszy rok
studiów - obecnie przyjęto 9 kandydatów z naszej archidiecezji przemyskiej.
5. Dziękuję bardzo tym, którzy ofiarowali swój czas - do pracy - i za pracę - przy
malowaniu kaplicy cmentarnejś „Bóg zapłać” zwłaszcza P. Stanisławowi Czelniak
i równocze nie P. Markowi Ukleja. Ta praca przy kaplicy cmentarnej jeszcze trwa.
6. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 9 .07. - proszę rodzinyś Nawratowicz i Dubisś
bardzo dziękuję rodzinom Nawrocki, Dubis i Długosz za ostatnie sprzątnie ko cioła.
7.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” - jest do odebrania - jak zawsze dla prenumeratorów w zakrystii - na ko ciele wyłożony jest kolejny numer Gazetki
Parafialnej „Królowa Aniołów”.
8. Bardzo proszę o wykoszenie trawy wokół swoich grobów i pielęgnacje grobów na
cmentarzu przed wizytacją ks. Arcybiskupa Adama Szala.

Ogłoszenie społeczne.
W ambulansie diagnostycznym przy naszym ko ciele - na parkingu - w dniu 4 lipca

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Odtąd niech już nikt nie sprawia
mi przykro ci: przecież ja na ciele
swoim noszę blizny, znamię
przynależno ci do Jezusa”.

w. Paweł śpostoł
Łatwo jest radzić innym, żeby zajęli
się najpierw samym sobą i własnymi winami. Łatwo jest dać odpowiedni komentarz
na wszystkie sprawy
jakie się dzieją pod słońcem. Łatwo znaleźć to, co możemy
zarzucić bliźniemu jako belkę w jego oku. Przecież nawet najszlachetniejsi zapewnie
przegraliby z naszym surowym sądem, naszą wszystkowiedzą. Czy jednak nasza
„wiedza” na temat innych nie jest czasem zaprawiona wielkim egoizmem?!.
Tak, tylko Bóg ofiarowuje nam wolno ć i życzliwą miło ć najpełniej i najgłębiej.
Powierzenie wszystkiego i wszystkich spraw Panu Bogu to najpiękniejsza wolno ć
i zarazem równocze nie zasada życia. więte historie z Biblii - Pisma więtego - uczą
nas wierzących mądro ci, miło ci, życzliwo ci, uczą gdy jeste my zasłuchani. Ale i
gdzie w sercu głęboko tkwi i takie pytanieś Czy i o nas nie powiedzą kiedy Ś „nie
słuchali i twardym uczynili swój kark, jak ich przodkowie, którzy nie zawierzyli
Panu, Bogu swojemu”? Oby tak rzeczywi cie nie było. Wszak zmagamy się o życie
wieczne, o wieczno ć. Jezu miło niku ludzkich sumień i serc, pociągnij nas do siebie,

Na drogach
modlitwy i życia
duchowego.
O ubiorze słów kilka.
Ubiór godny to nie swobodny!...
Człowiek kulturalny zdaje sobie sprawę
z faktu, że w wiecie, w którym żyjemy,
obowiązuje pewna estetyka oraz kultura
ubioru. Inaczej ubieramy się na wesele
czy inne uroczysto ci rodzinne, a inaczej
np. na zakupy czy do restauracji, czy
urzędu. Są nawet restauracje, do których
nie wpuszczą nas bez garnituru czy tzw.
eleganckiego stroju wieczorowego.
Wiemy sami, jak się ubrać na spektakl
teatralny, a jak na kawę do sąsiadów. Tej
wiedzy jednak zdaje się nam niekiedy
troszeczkę brakować, kiedy wybieramy
się na modlitwę do ko cioła. Obserwując
niekiedy osoby w Domu Bożym, można
odnie ć wrażenie, że te osoby znalazły
się w ko ciele jakby trochę nawet może
i przypadkowoŚ prosto z zakupów, czy
z dyskoteki czy nawet i … z treningu
sportowego (!).
Jest to smutny obraz masowej kultury
w naszych czasach. Wyobraźmy sobie, że idziemy sami na ważną audiencję do króla,
ministra, czy prezydenta. Jaki strój by my włożyli? Czyż nie staraliby my się ubrać
jak najlepiej, i tak aby wyeksponować nasz szacunek dla osoby, która nas
przyjmuje?! Tymczasem idąc na modlitewne spotkanie z Królem Królów - Jezusem
Chrystusem, ubieramy się niekiedy trochę swobodnie jak na plażę czy do jakiego
podrzędnego lokalu. Czy tak być powinno?! Pan Jezus powiedział w EwangeliiŚ
„Mój dom ma być domem modlitwy…” a czy ubiór sprzyja modlitwie? Czy ubiór
wiadczy o tym, że wła nie przyszli my się modlić? Jak zatem powinni my ubierać
się do ko cioła, aby dać wyraz naszej pobożno ci
i wierze?! Jest na to pytanie prosta odpowiedźś
uroczy cie, ale skromnie. Mężczyźni powinni
pamiętać, że do ko cioła należy założyć garnitur,
lub kiedy jest bardzo gorąco przynajmniej
koszulę i długie spodnie. Niedbałe swetry
zostawmy w domuś podobnie wytarte dżinsy.
Czy w taki strój ubraliby my się na spotkanie w
sprawie pracy? A Bóg, czy jest kim mniej
warto ciowym od dyrektora przedsiębiorstwa?
Panie i dziewczyny powinny pamiętać, po co idą
do ko cioła. W żadnym wypadku Ko ciół to nie

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Odszukujmy swoje wspomnienia z lat dzieciństwa i wzrastania w darze
wspólnoty parafii i społeczno ci Wietrznaś zachęcam do pisemnej
refleksji nad dziejami
osobistymi w Małej Ojczyźnie jaką
jest parafia Wietrzno.

Czas sportowego
Euro 2016.

O Jakubie Błaszczykowskim...

Wypowiedzi internautów dowodzą, że z „przegranej” Polacy wyciągają bardzo ważną
duchową lekcję. Je li to jest cena tej „porażki”, to było warto! Oto niektóre zasłyszane
wypowiedziŚ Justyna: Ogromny szacunek za Twoją postawę w życiu codziennym i na
boisku, Kuba jesteś wzorem dla wielu młodych ludzi i tak trzymaj. Niezależnie od
wyników, ofiarna miłość do reprezentacji jest bezwarunkowa i wszystko wybacza,
zaszliście tak daleko, że nie ma czym się martwić. Michał: Prawdziwy sportowiec,
wojownik! Szacunek dla Kuby i całej reprezentacji Polski ! Jakub: Dziękuję za serce i
walkę. Dziękuje za gole. Głowa do góry, przed nami eliminacje do Mundialu, nie
może Cię w nich zabraknąć.
Adrian: Kuba to lider. Jego serce jest biało
- czerwone i rozpiera nas Polaków duma, że ten właśnie zawodnik gra z orzełkiem na
piersi! Kuba, dziękujemy za wszystko!
Sandra: Kuba, wstań z
kolan i idź dalej śmiało. Jesteś wielki sercem zarówno na boisku, jak i w życiu! Nie
możesz mieć sobie nic do zarzucenia! My tutaj na ziemi
patrzymy na
Ciebie, a Twoja Mama patrzy na Ciebie z góry - z nieba - jesteśmy
z Ciebie

