Intencje mszalne w tygodniu 11.10 - 17.10.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.30

+Maria Marosz - od rodziny Dobrowolskich

Wtorek

17.30

+Zbigniew i Irena Gruszczyńska - od Heleny Cypara

Środa

17.30

+Maria Marosz - od rodziny Dobrowolskich

Czwartek

17.30

+Irena Gruszczyńska - od Wojciecha z rodziną

Piątek

17.30

+Maria Marosz - od Haliny i Bogdana Dobrowolskich

Sobota

17.30

+Eugenia Szydło - od kuzynki Aliny Krężałek

Niedziela

8.00

+Maria Marosz - od syna Andrzeja z żoną

Niedziela

10.30

+Elżbieta Wierdak i zmarli z rodziny

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 10.10.2021 r.
1. Dziś 27 Niedziela zwykła i dziś równocześnie w Polsce 21 Dzień papieski.
Pamiętajmy o tym dniu i przybliżajmy sobie dzieło życia naszego rodaka, Papieża.
2. W tym tygodniu Modlitwę Różańcową poprowadzą - zapraszam do niej;
w poniedziałek - przedszkolaki z rodzicami, we wtorek - klasa VI, w środę - klasa
VII, od czwartku rodziny naszej parafii, tak by choć raz, każdy z nas, był w tym
październiku na Różańcu w kościele. Rozpoczniemy od Bani. I tak w czwartek
zapraszam Banię; do Rodziny Matelowscy, do rodziny Dudzik. W piątek - Wola
strona prawa - od Rodziny Stanisz do rodziny Longawa, w sobotę - Wola - lewa
strona - od rodziny Kusiak do rodziny Białogłowicz - Leśniak, a w niedzielę - za
tydzień zapraszam kobiety - matki z naszej wspólnoty parafialnej.
3. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy świętych i błogosławionych:
Św. Jana XXIII, Papieża, bł. Jan Byzyma - Jezuity, bł. Honorata Koźmińskiego,
św. Małgorzaty Marii Alacoque, Św. Teresy od Jezusa, Św. Jadwigi Śląskiej.
4. Za tydzień, Niedziela misyjna i rozpocznie się w Kościele Tydzień misyjny.
5. 15 .10. dzień dziecka utraconego - zaproszenie do sanktuarium Papieża Polaka.
6. 16.10 - rocznica wyboru Papieża Polaka na Stolicę Piotrową. Nie zapomnijmy.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 16.10. proszę rodziny; Erdelii, Bosekota,
Kłap, Kołacz, Dembiczak, Dembiczak. Dziękuję rodzinom; Rymek, Mackoś, Bek,
Mermon za ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
1o. Zapowiedzi przedślubne; Joanna Uliasz c. Marka i Beaty Malinowskiej - parafia
Wietrzno i Kamil Mącidym s. Mariusza i Teresy Cichoń - parafia Dukla - Fara.
Zapowiedź III.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 41 / 10. 10. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym sam żyję...
28 Niedziela zwykła - Rok B
„Jezus mu rzekł : „Czemu nazywasz
Mnie dobrym” ?
Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania:
Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij,
nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj,
czcij swego ojca i matkę”...
z Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 10, 17-30)
Niezbadane są drogi, którymi chodzą Boże
zamysły i plany. To nie znaczy jednak, że my
ludzie na ziemi nie mamy na Boże plany już
żadnego wpływu. Jezus w swojej Ewangelii
przypomina nam często w słowach; „Proście
a otrzymacie”… - i tak mówi i dziś w Kościele.
Bóg z człowiekiem się liczy. To niesamowite. Mamy Boga, Ojca, który dba o nas,
dba jednak inaczej, dba nie o to, co dla nas ludzi jest ważne i co my uważamy za
cenne: sukces, splendor, zaszczyty, znaczenie itp... Bóg przychodzi inaczej, choć
jest nieskończenie wielki, przychodzi prowadzić życie człowieka; godzi się na
wzgardzenie i odrzucenie, a nawet i na mękę... I dziś, i nam przypomina; znasz
przykazania ?, stosujesz je w życiu ? Tak to bardzo dobre pytanie; czym się kieruję
w życiu, do czego zmierzam ?, dokąd idę ? Czy szanuję wartości i autorytety ? Te
podstawowe pytania niech nas w miesiącu różańcowym październiku mobilizują
do drogi wiary, do odwagi modlitwy, do powrotu do Kościoła.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

P. Urszula Szpiech; Dokumentalna

i literacka wartość więziennych
wspomnień Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Cz. 11.

Pisząc o prymasowskim dzienniku jako przekazie
posiadającym cechy dokumentalne, nie można
pominąć faktu, że jest to także autoportret.
Śledząc kolejne zapisy, widzimy Kardynała jako
człowieka wewnętrznie uporządkowanego, o
wyrobionym światopoglądzie, szanującego raz
obrane wartości. Nie zmieniają go wydarzenia,
to raczej on odciska na nich swoje piętno. W
więziennej izolacji, pozbawiony bezpośredniego
wpływu na Kościół nie jest bierny, precyzyjnie
organizuje swój czas (m. in. bardzo dużo czyta,
modli się, redaguje teksty dotyczące religii i wiary). Od pierwszych stron
dziennika czytelnik odnosi wrażenie, że poznaje człowieka niezwykłego,
urzekającego dobrocią, zadziwiającego siłą wiary, zachwycającego
pracowitością. Z jednej strony autoportret Prymasa przypomina jakiegoś
wyidealizowanego bohatera literackiego, z drugiej – trudno się oprzeć wrażeniu,
że wszystko, czego się
dowiadujemy, jest prawdą. Dzieje się tak dlatego,
że diarysta daje się nam poznać głównie w sposób pośredni, to my sami
wnioskujemy, jakim jest człowiekiem na podstawie jego zachowań, przemyśleń,
listów.
Z prywatnego notatnika S.
Wyszyńskiego wyłania się przede wszystkim wizerunek człowieka rozmodlonego
– wzorowego chrześcijanina i kapłana, który
regularnie zdaje relacje ze
swego bogatego życia duchowego. Wielokrotnie
pojawia się tutaj imię
Maryi, którą darzył szczególnym kultem (na czas aresztowania przypada doniosły
znak tego nabożeństwa – akt osobistego oddania się
w niewolę Matce
Najświętszej dokonany 8 grudnia 1953 r. w Stoczku). Kardynał, odsunięty wbrew
własnej woli od ciążących na nim obowiązków, często z żalem wyznaje: „Tak
kocham służbę przy ołtarzu. […] Jest to bodaj najcięższe doświadczenie, gdy nie
można wyznawać Chrystusa przed ludźmi”. Z szacunku do prawd wiary i
autentycznej miłości do Boga rodzi się prawdziwa miłość do drugiego człowieka.
W hierarchii miłości ziemskiej, w latach objętych przez „Zapiski…” na pierwsze
miejsce wysuwa się osoba ojca – Stanisława Wyszyńskiego.
Informacje dotyczące korespondencji pozwalają zobaczyć nieugiętego Prymasa
w niecodziennej roli – jako syna ustawicznie zatroskanego o chorego rodzica,
przed którym nie wstydzi się otwierać najbardziej skrytych tajników swej duszy.
Także z rodzeństwem, zwłaszcza z siostrą Stanisławą Jaroszową, więzień
utrzymuje serdeczny kontakt listowny, zawsze pamięta o ważnych rocznicach
bliskich sobie ludzi, dużo modli się w ich intencji, żywo interesują go ich
codzienne bolączki.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Maryja, Matka zasłuchana w nasz los - Różaniec.

Klepanie zdrowasiek, czy stała, tajemnicza, bezpośrednia i najbliższa łączność
z Panem Bogiem i Jego Matką ? Nie ma na świecie człowieka, który chwyciłby
za Różaniec i po chwili nie zastanowił się: i po co tak ciągle klepać to samo? Jaki ta
modlitwa może mieć sens? Oczywiście każdy z nas przeżywa też swoją modlitwę
na swój sposób, na swój sens. I nie da się przekazać, nauczyć, poinstruować jak
robić to najlepiej i kiedy nasza modlitwa jest najgorliwsza. Modlitwa to nasz bliski,
prywatny, jedyny w swoim rodzaju kontakt z Panem Bogiem. Każdy człowiek
wierzący dąży do tego, by jego życie stało się modlitwą, czyli nieprzerwaną
łącznością z Panem Bogiem. Nieustannie się módlcie, w każdym położeniu
dziękujcie… mówi św. Paweł. Tylko jak to robić, kiedy jesteśmy ciągle zabiegani,
zawsze jest coś do zrobienia, czasu nie wystarcza nawet na podstawowe
czynności
życiowe, takie jak jedzenie czy sen. I jak tu poświęcić dużo
czasu na modlitwę.
Dokładnie ten sam problem mieli mnisi zakonów
kontemplacyjnych. Ich życie
było modlitwą, taki mieli charyzmat,
do tego byli powołani. Tyle, że aby żyć
trzeba było jeszcze wykonywać
pewne prace konieczne. Dlatego potrzebna była modlitwa, która zapewni stałą
łączność z Panem Bogiem, nawet podczas pracy. W ten sposób powstała
modlitwa różańcowa. Różaniec to modlitwa nie tylko dla tych skupionych,
w ciszy; różaniec to modlitwa dla aktywnych, dla tych w drodze, w biegu.

