Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm. + Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (4)

Wtorek

18.00

zm. + Agnieszka Bulza - intencja od uczestników pogrzebu (2)

Środa

18.00

zm. + Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (5)

Czwartek

18.00

zm. + Agnieszka Bulza - intencja od uczestników pogrzebu (3)

Piątek

18.00

zm.+ Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (6)

Sobota

18.00

zm. + Władysław i Helena Turek

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Tadeusz i Maria Guzik

Niedziela

15.30

zm.+ Zofia Biały - intencja od uczestników pogrzebu (7)

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w
tygodniu 6.0612.06.2016
Ogłoszenia
duszpasterskie 5.06.2016 r.
1. Dzi 10 niedziela zwykła. Ko ciół
zachęca nas do modlitwy adoracyjnej gdyż jest to wielki dar w duchowo ci
chrze cijańskiej i zwrot do Bożego
Serca. Pamiętajmy, że miesiąc czerwiec jest po więcony Bożemu Sercu. Dzi
niedziela adoracyjna i zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii.
2. W tygodniu Msze więte i Litania do Serca Pana Jezusa - Bożego Serca
połączona również z nabożeństwem czerwcowym o godzinie 18.00.
3. Tacą mszalną w pierwszą niedziele miesiąca czerwca wspieramy Wyższe
Seminarium Duchowne w Przemy lu. Modlimy się o powołania kapłańskie a z naszej
parafii. Dzi również dzień prymicji i odpustu w naszym dekanacie w parafii Bóbrka.
4. W tym tygodniu ks. arcybiskup metropolita Adam Szal będzie wizytował obie
parafie dukielskie w naszym dekanacie. Modlimy się i my za ks. arcybiskupa.
Wizytacja w Wietrznie - połączona z udzielaniem sakramentem Bierzmowania dla
klasy trzeciej Gimnazjum - 29 wrze nia - w dniu Odpustu Parafialnego w. Michała
Archanioła. Polecam Gimnazjalistów modlitwie parafian.
5. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 11. 06. - proszę rodzinyś Piotrowski, Uklejaś
bardzo dziękuję rodzinomś Pachana, Szpiech za ostatnie sprzątnie ko cioła i za
kwiaty do ko cioła.

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Oświadczam wam bracia,
że głoszona przeze mnie
Ewangelia nie jest
wymysłem ludzkim.
Nie otrzymałem jej
bowiem ani nie nauczyłem
się od jakiegoś człowieka,
lecz objawił mi ją Jezus
Chrystus”.

w. Paweł śpostoł
Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, trwa równocze nie na modlitwie i w jedno ci
z Ko ciołem staje się dziedzicem życia wiecznego. Warto postawić pytanie - ile osób
w Jezusa wierzy tak głębiej? A to wła nie wiara w Jezusa doprowadza do zatroskania
o wspólnotę, i dar Ko cioła. Ko ciół ma - jak wiemy- w swoim depozycie Ewangelie,
Jezusową łaskę, miło ć ukrzyżowaną i Ko ciół równocze nie szuka dróg i cieżek
dotarcia do nas z Jezusową Ewangelią. W czasie Eucharystii wypowiadamy słowaś
„Panie, nie jestem godzien…”, tak, Panie wierzymy, ale trochę zapominamy, że to
Ty jeste Dawcą życia wiecznego, doczesno ć pochłania tak bardzo, że nie słuchamy,
co Ty do nas mówisz. W niedzielę jest czas, aby zatrzymać się trochę, zastanowić,
aby odczuć ów „zbawczy wstyd” i zobaczyć siebie w refleksyjnej prawdzie.
Aby my mogli być uzdrowionymi łaską, musimy najpierw uznać swoją grzeszno ć
i słabo ćś musimy wyznaćŚ „Jezu, ufam Tobie!” Dary Boże stanowią cudowne
wezwanie, aby wzrastać w więto ci. Największym z nich jest obietnica uczestnictwa
w życiu Bożym. Została ona już zapoczątkowana, a dopełni się po mierci. Dlatego

Na drogach modlitwy.

Częste, częstsze i najczęstsze kłopoty
ze spowiedzią.

O ile Msza więta może znudzić, o tyle do spowiedzi można się
zniechęcić. Jak zatem uniknąć zniechęcenia? Jak się przygotować do spowiedzi aby
się nie zniechęcić? Najlepszym sposobem na przygotowanie się do spowiedzi jest najlepiej codzienny - rachunek sumienia. Rachunek sumienia polega nie tylko
na rozmy laniu nad ilo cią i jako cią popełnionych grzechów, ile raczej
nad zastanowieniu się - w obecno ci Pana Boga - co w życiu, które prowadzę
dopomaga mi w dążeniu do Boga, a co przeszkadza. Takie proste podej cie uczy
zrozumienia wysiłku pracy nad osobistą doskonało cią i zado ćuczynienia.
Rodzi się zatem jeszcze podstawowe pytanie - Dlaczego mamy wyznawać grzechy
przed grzesznikiem, jakim bez wątpienia jest każdy ksiądz ? Ten obyczaj Ko cioła
ma podwójny sens. Po pierwsze grzech, który popełniamy, zawsze rani bliźnich
i cały Ko ciół, i dlatego przed bliźnim, przed przedstawicielem Ko cioła - księdzem,
trzeba grzech wyznać. Jest to zewnętrzny wyraz naszej odpowiedzialno ci za zło,
którego się dopu cili my. Ale spowiedź „na ucho” ma też charakter praktycznyŚ jak
wiemy z do wiadczenia, często nie potrafimy rozstrzygnąć pewnych spraw
związanych z naszym sumieniem - wypowiedzenie ich
na głos, przed drugim człowiekiem, ma nam pomóc
w prawidłowym kształtowaniu naszego sumienia. Jest
to rodzaj
konfrontacji, porady, spojrzenia
na siebie z pewnego dystansu i z zrozumienia wiary.

ycie duchowe.

Uczynki żiłosierdzia co do duszy.

Urazy chętnie darować.
Łatwo dzi można kogo urazić. Ludzie są delikatniŚ bolą ich słowa gwałtowne,
powiedziane nie w porę, zbyt ostre, niesprawiedliwe. Reagują nie tylko na słowa,
lecz i na postawy, miny, gesty. Czasami interpretują je jako skierowane przeciwko
sobie, nieżyczliwe, złowrogie. Jakże łatwo samemu zostać urażonym - tak niewiele
trzeba, aby w sercu przyjęło się ziarenko urazy, które szybko uro nie w drzewo
niechęci, uprzedzenia, odepchnięcia, nim się człowiek obejrzy. W ród uczynków
miłosierdzia względem duszy znajduje się i ten uczynek. Ten, kto układał listę
uczynków, był
doskonałym znawcą duszy ludzkiej. Zachęca do darowania uraz
zaraz po wezwaniu do „cierpliwego znoszenia krzywd”. Te dwa uczynki idą ze sobą
w parze. Nie jest
łatwo przebaczać, zapominać. Człowiek urażony boczy
się, odsuwa, wiadomie
szuka dystansu do tej osoby, która go dotknęła, a
jednocze nie nie potrafi uwolnić się od my li o niej. Ko ciół wzywa do rzeczy
trudnej. Mamy chętnie darować urazy. Czemu chętnie? by nie pozwolić, aby
krzywda stała się powodem rozgoryczenia i smutku duszy. Z umiejętno cią
darowania uraz, żyje się naprawdę łatwiej. Darując, sprawiamy, że szybciej goja się
duchowe rany, a my nie tracimy pokoju ducha. Tego uczy nas sam Chrystus aby my nie zamykali się w kręgu doznanych przykro ci i krzywd. Wzorem jest dla
nas Chrystus, który nie chował uraz do nikogo. Jego miło ć jest silniejsza od

Czas darem żiło ci Bo ej.

Tak, jeden zwyczajny dzień - doba - składa się
z 86 400 upływających sekund. Każda z nich niesie z
sobą zawsze niezliczoną ilo ć wielorakich możliwo ci,
kombinacji, wyborów, decyzji, które podejmujemy
i realizujemy. Nie potrafimy w jednym dniu całkowicie
zrealizować wiele wyborów czy decyzji. Jest to po
prostu nie możliwe. Do wielu decyzji dojrzewamy
w zwyczajnej codzienno ci. Pan Bóg również w czasie
do nas mówi i przekazuje nam w czasie Dar Ewangelii.
W miesiącu maju sposobem na duchowe wzrastanie
w łasce Bożej przy Jezusowym krzyżu była maryjna modlitwa i na ladowanie
Niepokalanej przez odkrywanie dróg Bożego działania
w historii parafii
Wietrzno. W majowym konkursie o historii parafii i w drodze uczestnictwa i
systematyczno ci na modlitwie maryjnej ze szkolnych dzieci wyróżnili sięś Hubert
Nykiel, Kinga Piotrowska, Kinga Staroń, Emilka Strzelczyk, Kucharska Gabriela,
Lena Pietruszka i Ewa Uliasz. Gratulujemy im codziennej wytrwało ci. Wierzymy, że
ta maryjna droga zaowocuje w ich życiu Bożym Błogosławieństwem
i
szlachetnym wykorzystaniem czasuś wszak czas to droga w wieczno ć, to droga
w której wzrasta człowieczeństwo ku swojej pełni.

Prymas Tysiąclecia
powraca do nas
jako wzór więto ci.

W 35 rocznicę mierci wybitnego Polaka i patrioty,
męża stanu, ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, warto
przypomnieć najważniejsze my li Prymasa Tysiącleciaś
niech będą one dla nas wszystkich cenną wskazówką
i inspiracją w codzienno ci.
1. Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet
z takich, które stoją plecami do Niego.
2. Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet
dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek,
aż… człowiek!
3. Choćby przegrał całkowicie zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa!
Spróbuj budować na tym co
w tobie jest z Boga.
4. Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie
mogą nas upodlić, je li są źle wykonane.
5. Gdy ga nie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.
6. Je li wasza wiatło ć, wiedza, nauka, mądro ć prowadzi do uczynków dobrych,
wówczas pochodzi z miło ci. Je li jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani wiatło cią,
ani nauką, ani prawdą, ani miło cią.
7. Każda nienawi ć, każda pię ć wyciągnięta przeciw bratu - jest przegraną.

