Intencje mszalne w tygodniu 2.08 - 9.08.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Tadeusz Szopa - od Aleksandra Rygiel

Wtorek

18.00

+Michalina i Lesław Rygiel - od chrzestnego z rodziną

Środa

18.00

+Tadeusz Szopa - od Mariana Rygiel z żoną

Czwartek

18.00

+Tadeusz Szopa - od Tadeusza i Anny Bogacz

Piątek

18.00

+Władysława i Adam Kozubal

Sobota

18.00

+Tadeusz Szopa - od kolegi Ireneusza

Niedziela

8.00

Tadeusz Szopa - od kopalni Równe - Bóbrka

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Stanisław Dudzik

Ogłoszenia duszpasterskie - 1.08.2021 r.
1. Dziś 18 niedziela zwykła - dziś maryjny odpust w naszej parafii - dziś też zmiana
tajemnic różańcowych dla Róż ... Nie zapomnijmy...
2. Rozpoczynamy miesiąc sierpień - miesiąc trzeźwości i zmagań o wolność od
uzależnień. Na ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa mamy wyłożoną Złotą Księgę,
znak trzeźwości, wpierajmy swoją ofiarą i wstawiennictwem osoby uzależnione.
3. W tym tygodniu wspomnienie liturgiczne: św. Jana Marii Vianneya, oraz też
Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia.
4. Również i w tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca sierpnia.
Przypominam o sakramencie pokuty, spowiedzi świętej; a wyjazd do chorych
w piątek od godziny 8.00. W czwartek adoracja relikwii papieża Polaka.
5. Codziennie - w sierpniu - o godzinie; 20. 45 Apel Maryjny. Zachęcam parafian do
modlitwy maryjnej, to nawiązanie do tradycji ks. Józefa Fejdasza.
6. Na misje i na misjonarzy parafianie ofiarowali - na Miva Polska - 750.50 złp.
7. Na powodzian złożono ofiarę - 592.00 złp. Bóg zapłać ofiarodawcom.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 7.08. - proszę rodziny; Dubis, Janeski,
Jaracz. Dziękuję rodzinom; Nawratowicz, Długosz, Nawrocki, Dubis, Czaja,
Śliwiński - Krężałek za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - do odebrania - dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
11. Do wieczności odeszli w tym tygodniu śp. Eugenia Szydło i śp. Zofia Pytlak.
Wieczny odpoczynek ...
12. Zapowiedzi przedślubne: Jastrząb Karolina, Dominika c. Tadeusza i Agnieszki
Mazur - parafia Wietrzno i Kamil Rosenbajgier s. Krzysztofa i Aleksandry Rysz parafia Haczów - ślub w parafii Dukla Fara - zapowiedz III.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 31 / 1. 08. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym sam żyję...
Odpust Matki Bożej Królowej
Aniołów
18 Niedziela zwykła
„Trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega
zepsuciu na skutek kłamliwych żądz, a odnawiać
się duchem w waszym myśleniu i przyoblec
człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości”...
z Listu Świętego Pawła Apostoła do Efezjan
(Ef 4,17.20-24).
Bóg sieje, jest Siewcą. A ziarnem jest nie tylko
Jego słowo. Ziarnem są wydarzenia zbawcze, cuda. Sięgnijmy do Pisma Świętego
aby to ujrzeć i lepiej dostrzec: przejście przez Morze Sitowia - Morze Czerwone,
cudowne uzdrowienia, nakarmione tłumy, podniesieni z nałogu i grzechu ludzie,
nawróceni grzesznicy, ocalona jawnogrzesznica, łotr w raju. Bóg sieje, jest Siewcą.
Bóg sieje i dziś, przez ludzi. Czasem dotyka nas w sercu poruszający kaznodzieja,
rekolekcjonista, innym razem nawet i nieco przynudzający. I świadek Ewangelii na
tamie w Bieszczadach, chore dziecko pocieszające rodziców, grosz w kapeluszu
żebraka, zatroskana matka, zatroskany Ojciec. Choć czasem Jego ziarno wydaje
się nam być mizernym pokarmem, ziarnkiem gorczycy, pszenicą pośród kąkolu,
i wody za mało, i manna nie smakuje. A On, pomimo wszystko zawsze wierny, tak
do końca. I hojny, aż do przesady. I trzeba nam w dniu Odpustu - dziś - z serca
zawołać: Chwała Panu naszemu, Jezusowi, by podziękować za ten siew.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

Przed beatyfikacją ks. Prymasa
Stefana Wyszyńskiego (12 września
2021 r.) chcemy sobie przybliżyć Jego
słowa i życie, jego myśl i nauczanie.
Niech pomocą dla nas wierzących
będzie tekst rozważań opracowany
przez P. Urszulę Szpiech, naszą
parafiankę: Zachęcam bardzo do
zapoznania się z nim;
„Dokumentalna i literacka wartość
więziennych wspomnień Kardynała
Stefana Wyszyńskiego”...
WSTĘP.

Pamięć o Kardynale Wyszyńskim,
powszechnie zwanym Prymasem
Tysiąclecia, jest wciąż żywa.
W 1986 roku rozpoczął się jego proces kanonizacyjny, a rok 2001 (w którym
przypadła 20. rocznica śmierci) był ogłoszony przez Kościół Rokiem Stefana
Kardynała Wyszyńskiego. Z powszechnej świadomości trudno wymazać
człowieka, który odegrał bardzo istotną rolę w kształtowaniu powojennej historii
naszego kraju. W wielorako uwarunkowanych i skomplikowanych stosunkach
państwo - Kościół jego osobie przypadła ważna misja do spełnienia. Jednym ze
skutków pełnienia tej misji był trzyletni okres odosobnienia, który Prymas dość
szczegółowo opisał w swoim więziennym dzienniku.
„Zapiski więzienne” S. Wyszyńskiego zostały wydane w Paryżu, w 1982 roku.
Do kraju dotarły zaledwie w kilku egzemplarzach, ale szybko pojawiły się liczne
kserokopie. Pierwsze wydanie krajowe ukazało się dopiero w 1991 roku.
Niniejsza praca jest próbą spojrzenia na prymasowski dziennik jako na utwór
skupiający w sobie cechy dokumentu i literatury pięknej. Przy realizacji tego
zadania oparto się przede wszystkim na lekturze kolejnych notatek. Materiał
pomocniczy stanowiły artykuły i pozycje książkowe dotyczące życia i działalności
Prymasa oraz ogólne rozprawy na temat prozy pamiętnikarskiej.
Pierwszy rozdział przybliża postać autora pamiętnika, ze szczególnym
uwzględnieniem jego roli jako homo politicus. W drugim rozdziale omówiono
okoliczności, które doprowadziły do powstania „Zapisków więziennych”.
Podjęto też próby przybliżenia cech gatunkowych tej formy przekazu.
Trzeci rozdział wypełniły rozważania wokół walorów literackich
i dokumentalnych omawianego świadectwa oraz roli, jaką ta proza spełnia wśród
czytelników - tych współczesnych autorowi i tych, dla których jest człowiekiem
z epoki, gdy prowadzono bezwzględną walkę z „religijnym zabobonem”.
(cdn.)

Widok z Cergowej na Wietrzno

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy są grzechy nie do przebaczenia ?
Cz. 6.

I zaczął paść świnie ...Tak i oto ten wielki paradoks historii. On - syn takiego Ojca,
prawowierny Izraelita z dziada pradziada, do niedawna król towarzystwa – pasł
świnie. Tak, najbardziej poniżające zajecie dla Izraelity. A skąd miał brać pieniądze
na życie? Nic nie umiał, niczego konkretnego się nie nauczył i nie bardzo jeszcze
wierzył, że bessa mogłaby potrwać długo. Najął się na pastucha, aby przeczekać
najgorsze. Czekał. Na co czekał ? Na jakiś cud? Czas jednak w tym zajęciu dłużył
się niemiłosiernie. Nic się właściwie praktycznie nie zmieniało. Tylko świnie były
coraz potężniejsze, a on niknął w oczach. Zaczęły wracać wspomnienia. Zaczynał
porównywać te dwie sytuacje. Dom rodzinny, czas dzieciństwa i młodości, kolana
i ramiona jego Ojca, i to co teraz, sytuację najmniej ważnego służącego i własną
teraźniejszość. W jego oczach, w jego wyobraźni rosła coraz większa przepaść
między dwoma tymi rzeczywistościami. Przepaść była jakby nie do przekroczenia.
Od Ojca do świń. Zerwał świadomie z tamtym życiem. Jakże łatwo zrezygnował
z bliskości Ojca, z braterskiej opieki i wsparcia, z całej reszty majątku, która
przecież do niego nie należała. Przeszłość, która nie wróci. Ale gdyby tam pasł
trzodę, byłoby mu lepiej niż tutaj. Z drugiej strony wstyd, lęk przed odrzuceniem:
rozum przestrzegał przed choćby cieniem nadziei na poprawę obecnego losu.
I nie rozum podpowiedział nową decyzję: Zabiorę się i pójdę do mego Ojca…
(cdn.)

