Dzień

Godzina

Poniedziałek

18.00

zm.+ Helena Pelczarska - intencja od pracowników starostwa

Wtorek

18.00

zm. + Helena Pelczarska - intencja od uczestników pogrzebu (1)

roda

18.00

zm.+ Helena Pelczarska - intencja od uczestników pogrzebu (2)

Czwartek

18.00

zm. + Radosław Drożdżak

Piątek

18.00

zm.+ Helena Pelczarska - intencja od uczestników pogrzebu (3)

Sobota

18.00

w intencji Danuty Jastrzębskiej - urodzinowa Msza więta

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm.+ Zofia i Edmund Olbrycht

Niedziela

15.30

o Boża opiekę dla Marii

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy więtej

Intencje mszalne w tygodniu 9.05-15.05.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 8.05.2016 r.
1. więto Wniebowstąpienia Pańskiego. Dar tego więta to zrozumienie, e niebo to
nie tylko rzeczywisto ć, ale to dar Jezusa Chrystusa dla nas wierzących. Dzi o 15.30
kończy się „Biały Tydzień” dla klasy trzeciej. Odnawiajmy i my przy tej okazji
naszą wie z Ko ciołem i z sakramentem źucharystii.
2. W tygodniu Msze więte o godzinie 18.00 połączone z Nabo eństwem Majowym
i konkursem majowym o historii naszej parafii Wietrzno. Zachęcam do udziału dzieci
młodziez i dorosłych parafian.
3. Trwa nowenna przed Uroczysto cią Zesłania Ducha więtego. Zapraszam do tej
modlitwy zwłaszcza uczniów żimnazjum. Wymadlajmy w czasie Nowenny dary
Ducha więtego dla nas samych i dla całego Ko cioła. Nowenna zakończy się wigilią
modlitewną - w sobotę - przed więtem Zesłania Ducha więtego.
4. W poniedziałek wspomnienie sw. Stanisława biskupa i męczennika. Modlimy się
za naszego przemyskiego biskupa Stanisława Jamrozka solenizanta.
5. Podpisy „Stop Aborcji”, mo na będzie dokonać w przyszła niedzielę 15 maja na
ołtarzu i pod chórem. Zachęcam Parafian do tej wa nej inicjatywy ukierunkowanej
na obronę ycia ludzkiego. Będzie równie potrzebny do podpisu pesel.
6. Za tydzień - 15 maja - trzecia niedziela miesiąca maja. Pamiętajmy o naszej parafii
i o naszym ko ciele, o dziele konserwacji ko cioła.
7.15 maja w Przemy lu ks. Arcybiskup wy wieci w katedrze przemyskiej dla naszej
archidiecezji przemyskiej nowych 11 kapłanów - neoprezbiterów.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 14.05. - proszę rodzinyś Lipka, Biernatś
bardzo dziękuję rodzinomś Bek, Sęp za ostatnie sprzątnie ko cioła.
9. Tygodnik „Niedziela” - i majowy „Rycerz Niepokalanej” do odebrania jak zawsze
dla prenumeratorów w zakrystii, na ko ciele wyło ony jest kolejny numer żazetki
Parafialnej.
10. Jeszcze pro ba do parafian - według pogody i swoich mo liwo ci - o pomoc

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

O Ewangelii
z Sercem.
Oto Ja ześlę na was obietnicę
mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie
w mieście, aż będziecie uzbrojeni
mocą z wysoka”.
z Ewangelii sw. Łukasza
„Czytam to słowo i... có powiedzieć, có
napisać !?. Pozostańcie w mie cie, tak
w Jeruzalem, w Domu Boga, w Ko ciele,
tak, a będziecie przyobleczeni Mocą
z wysoka, a za wiadczycie o łasce.
Spotykam się z wieloma lud mi, ka dego dnia i zapytuje w głębinie duszy i sercaś
gdzie jest Twój Bóg, gdzie jest Jezus, gdzie jest Duch więty? Łatwiej odszukać
Boga tam gdzie serce otwarte, zasłuchane, pełne wiary, oparte o krzy . Trudniej tam
gdzie niemoc, gdzie krzyk i agresja, brak słuchania. Dlaczego tak jest ? Dlaczego?
Mo e dlatego, e się ranimy i nie rozumiemy. Mo e i „oni z agresji” pokochaliby
Jezusa i Jego przykazania, Ko ciół, gdyby nie byli tak przez „nas lepszych” poranieni.
A mo e i „oni” nas zranili, poranili dlatego tak boli ich widok. Mo e...
Spotykam i takich ludzi, którzy Boga mają za nicś to znaczy Boga prawdziwego.
Tak, gdy na Jego miejscu postawili ró ne inne bo kiś ze swoją więtą racją na czele.
Czasem to rzeczywi cie smutne. Kto więc jest bratem, przyjacielem, a kto wiatem?
Obawiam się trochę, e problem jest jeszcze trudniejszy. Mógłbym przecie zapytać
jeszcze, ile we mnie jest człowieka Bo ego, a ile człowieka wiatowego.
Ale dzięki łasce rodzi się we mnie cicha wierna modlitwa. Duchu więty, nie daj
mi się pogubić w tym wszystkim. Dzięki Tobie jestem wolny i wszelkie moje wybory

Na drogach modlitwy.
Nabożeństwa majowe.

Największym apostołem nabo eństw majowych był w XVIII
w ks. A. Muzzarelli TJ, który nawet wymodlił sobie w maju
mierć. Pius VII napisał bullę o nabo eństwie majowym,
ubogacając je odpustem zupełnym. Od tego czasu rozpoczyna się szybki rozwój
nabo eństwa majowego na całym wiecieś Italia, Hiszpania, Portugalia i Żrancja,
Szwajcaria, Niemcy, Austria, Węgry, Polska, Czechy, Irlandia, Stany
Zjednoczone, Meksyk, Chiny i Australia. W Polsce nabo eństwo majowe po raz
pierwszy odprawiono w 1837 r. w ko ciele więtego Krzy a w Warszawie, zaraz
potem trafiło ono do Krakowa i na Jasną żórę oraz do kilku
innych ko ciołów.
W ciągu następnych 30 lat
nabo eństwem majowym modliła się cała Polska.

ycie duchowe.

Uczynki Miłosierdzia co do duszy.
Nieumiejętnych pouczać.

Jako drugi w ród uczynków miłosierdzia względem duszy Katechizm wymienia
uczynek "nieumiejętnych pouczać". W ród nas yją tacy, którzy wiedzą, co ze
swoim yciem
zrobić, jak je prze yć najintensywniej i najpiękniej.
yją jednak i inni, którzy gubią się i nie do końca potrafią wykorzystać Bo y dar
istnienia. Chrze cijanin nie mo e zatrzymywać tylko dla siebie Bo ej mądro ci
i umiejętno ci prawego postępowania, ale winien dzielić się nimi z innymi, dla ich
dobra. Kto jest tym nieumiejętnym ? Dzieciom i młodym z pewno cią brakuje
do wiadczenia yciowego i wynikającej z niego mądro ci. Dziecko czy nastolatek
postrzega wiat w sposób inny. Aby wniknąć w tajemnicę istnienia, tajemnice ycia,
potrzeba czasu i cierpliwo ci. Umiejętno ć wła ciwego korzystania z daru, jakim jest
ycie, trzeba wymodlić i nale y ją wypracować. Inna grupa „nieumiejętnych” to ci,
którzy nie potrafią - nawet będąc dorosłymi - decydować o sobie, wybierać, być
wiernymi, czy konsekwentni w wyborach. Czasami spotykamy ludzi w rozterce,
błądzących albo niepewnych, jak nale y postąpić. Zresztą sami nieraz stajemy na
rozdro u, gdy ka da droga wydaje się słuszna, albo adna z dróg nie prowadzi do
celu. Rozumiemy więc, jak wielką warto ć ma to, e znalazł się kto , kto podjął się
roli naszego duchowego przewodnika, nauczyciela, mistrza. Nie jest to proste, gdy
„pouczając nieumiejętnych”, bardzo łatwo wpa ć w pułapkę uzale nienia ich od
siebie i d wigania za nich odpowiedzialno ci za ycie. Trzeba zatem pamiętać, e
„pouczać” znaczy przedstawiać Bo y punkt widzenia, proponować, ukazywać drogę,
którą warto pój ć, ale nie znaczy podjąć decyzję za osobę, której radzimy.(!)
W jaki sposób pouczać? Jak spoglądać na osobę „nieumiejętną”? Zasady pouczania
są podobne, jak te, które obowiązują przy upominaniu grzeszników. Pouczający nie
mo e grzeszyć pychą i zarozumialstwem. Aby pouczenie zostało przyjęteŚ musi
dokonać się w atmosferze yczliwo ci, dobroci i troski, musi być równocze nie
znakiem zatroskania dla tego, komu dajemy dobre rady, wskazówki, powinno być
jasne, oszczędne w słowa (gadulstwo sprawia, że łatwo zagubić istotę pouczenia lub
uczynić je trudnym do zapamiętania), potrzeba taktu i delikatno ci (można w sposób

Nowy metropolita
ks. abp. Adam Szal.
(fragment pasterskiego listu )
Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie,
Kochani Księ a, Tak oto nadszedł czas
wypełnienia naszych modlitewnych
oczekiwań i nadziei na przybycie nowego
Arcybiskupa Metropolity. Znamy go wszyscy,
jest synem naszej ziemi i przez całe kapłańskie ycie dzielił trud odpowiedzialno ci za
przekaz wiary i zbawienie powierzonych nam ludzi. Nowy Arcybiskup nie potrzebuje
naszych pochwał, bo jego dotychczasowe ycie, jego gorliwo ć pielgrzymia i
pasterska same mówią za siebie, ale Arcybiskup Adam będzie potrzebował naszej
aktywnej przed Bogiem i przed lud mi obecno ci. Ofiarujmy ją w ka dej sprawie i w
ka dy czas. Los naszej Ojczyzny zawsze był
związany z losem Ko cioła, a
niewola Polski pogrą ała w kolejne trudno ci
Ko ciół i osłabiała
moralno ć. ycia osobistego, polityki czy pracy społecznej nigdy
nie
wolno odłączać od moralno ci, bo silny moralnie naród to silny wiarą
Ko ciół ywych ludzi.
Ks. Arcybiskup Józef Michalik.

O Matce i Ojczy nie
zaśpiewam pieśń…
źonkurs pieśni religijno-patriotycznej
w Wietrznie 23 maja i 24 maja 2016
roku pod patronatem Posła na Sejm RP
Piotra Babinetza.
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
pie ni, którego celem jest propagowanie i promocja
postawy wierno ci wobec wiata chrze cijańskich
warto ci ukrytych w słowachś
Bóg, Honor, Ojczyzna, Matka, Miło ć.
Konkurs odbędzie się w poniedziałek 23 maja
od godziny 9.00 w Domu Ludowym w Wietrznie.
Natomiast 24 maja w przededniu Dnia Matki
odbędzie się koncert laureatów poprzedzony
Mszą więtą w naszym ko ciele o godzinie 16.30.
Zapraszamy parafian i chętne osoby z naszej parafii
konkursie.

do udziału w tym

