Intencje mszalne w tygodniu 12.10 - 18.10.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Irena Gibadło - od uczestników pogrzebu

Wtorek

17.00

+Anna i Julian ( rocznicowa )

Środa

17.00

+Irena Gibadło - od uczestników pogrzebu

Czwartek

17.00

+Kazimierz Czaja - od żony

Piątek

17.00

+ Irena Gibadło - od uczestników pogrzebu

Sobota

17.00

+Irena Gibadło - od wnuka Krzysztofa z rodziną

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+Zofia i Bronisław Helenarscy

Niedziela

15.30

+Irena Gibadło - od wnuka Piotra z rodziną

Ogłoszenia duszpasterskie - 11.10.2020 r.
1. 28 Niedziela zwykła w czasie epidemii w Polsce i w świecie. Pamiętajmy - bardzo
o to proszę - o sanitarnych przepisach w Kościele i o noszeniu maseczek.
2. Dziś 20 Jubileuszowy Dzień Papieski pod hasłem; „Totus Tuus”, „Cały Twój”…
Pod kościołem - do puszek - można złożyć ofiarę na rzecz stypendystów Dzieła
Nowego Tysiąclecia.
3. Zachęcam bardzo do Modlitwy Różańcowej - indywidualnej i wspólnotowej - po
domach i w kościele. Niech Różaniec stanie się naszą drogą wiary i życia.
4. W tym tygodniu Modlitwę Różańcową poprowadzą; w poniedziałek klasa IV,
we wtorek klasa II, w środę klasa I, a w czwartek zapraszam przedszkolaków
z rodzicami; w piątek - modlitwa w j. łacińskim, w sobotę - różaniec poprowadzi
Koło Gospodyń Wiejskich, a w niedzielę - Akcja Katolicka.
5. Będę zapraszał również do Modlitwy Różańcowej rodziny z Wietrzna, to od
przyszłego tygodnia, czyli od Niedzieli misyjnej.
6. Zachęcam do spotkań modlitewnych - w piątek - w salce parafialnej.
7. Do sprzątania kościoła i zagrabienia liści - na sobotę - 17. 10 - proszę rodziny;
Przybyła - Szczepanik, Król, Kozubal, Sapok. Dziękuję rodzinom; Wójtowicz,
Szczepanik, Michalak, Wyszkowski za ostatnie sprzątnie kościoła i a za świeże
kwiaty do kościoła - nowożeńcom i wspomnianym rodzinom - Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Sakrament Chrztu Świetego w naszej parafii otrzymał Alan Rajchel. Rodzicom
gratulujemy potomstwa i życzymy, by ich dziecko wzrastało w Łasce Bożej.
11. Sakrament małżeństwa zawarli w tym tygodniu w naszej parafii - 10.10.2020 r. ;
Aneta, Karolina Bek i Dariusz, Karol Guzik. Niech Miłość Boża, Miłość Jezusowa
towarzyszy nowym małżonkom.
12. Akcja Katolicka ma swoje spotkanie formacyjne we wtorek.
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28 Niedziela Zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa

Refren; Po wieczne czasy zamieszkam u Pana
Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
z Księgi Psalmów (Ps 23 / 22, 1b-3a. 3b-4. 5. 6.
Refren: por. 6cd )
Większość z nas czasem marzy o takim lepszym
życiu, nawet i w Kościele... Tak, np. znaleźć się
między dobrymi, zaangażowanymi, szczęśliwymi, głęboko wierzącymi, niemalże
bez skazy i zmarszczki… A tymczasem życie skrzeczy... i nosimy w sobie wiele
przeróżnych boleści i ran. Spotykamy też często i w codzienności poranionych,
słabych, grzesznych, a nawet i złośliwych ludzi, przy okazji próbując na wszelkie
możliwe sposoby zapomnieć, że i my sami takimi jesteśmy. Choćby dlatego, że
próbujemy oceniać, osądzać, segregować, tworzyć strefy dla lepszych i gorszych,
potrafimy i my sami przyznawać tak zwane miejsce pierwsze i ostatnie...
Ewangelia uczy inaczej, Słowo Boże uczy inaczej... „To dążenie niech was ożywia”:
tak pisze św. Paweł; dążenie, wspólny duch, wspólna modlitwa, dlaczego? Bo ono
było w Chrystusie Jezusie, ogołoconym, posłusznym aż do śmierci Słudze.
Kto wie, czy nie dlatego jesteśmy smutni, rozgoryczeni, narzekający, bo najmniej
ożywia nas to akurat Boże dążenie: stać się sługą. Powraca dziś do nas św. Jan
Paweł II - XX dzień Papieski - i jego wskazówka - słowa; „Totus Tuus”, „Cały Twój”.
Maryjo pomóż nam, byśmy i my za jego wskazówką wypowiedzieli całym sobą te
słowa jako przeciwwagę na marazm i obojętność.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Szatan boi się modlitwy
Różańcowej. Cz. 1.

Gościliśmy - w niedzielę 4.10 - w naszej parafii
ks. Zbigniewa Barana, egzorcystę. Egzorcyzm
kojarzy się powszechnie z liturgicznym
obrzędem, który ma na celu uwolnienie osoby
opętanej lub zniewolonej od działania złego
ducha. Ale, Ks. Egzorcysta przypominał nam
też o mocy wiary, modlitwy uwielbienia, oraz
potęgi Różańca w walce ze złem. Tak, wziąć do ręki Różaniec, oto sekret...
Jakie znaczenie ma Modlitwa Różańcowa dla współczesnych chrześcijan ?
Napisano o Różańcu wiele słów, wiele tekstów. Omawiany jest on też w aspekcie
historycznym i mistycznym. Warto przyjrzeć się obietnicom związanym
z odmawianiem tej modlitwy, ze szczególnym uwzględnieniem również czasów
współczesnych. Mniej znane, a na pewno zasługujące na przytoczenie są np.
obietnice dane bł. Alanowi de la Roche. Ten urodzony w 1428 r. dominikanin
stworzył kształt koronki, który przetrwał do dzisiaj. Podzielił ją na 5 tajemnic
składających się z 10 paciorków i nazwał ją Psałterzem Maryi. Jak dowiadujemy
się też z objawień błogosławionego, Różaniec ma być najpotężniejszą bronią
przeciw piekłu, złu i szatanowi, ma wyniszczyć potrójną pożądliwość, usunąć
nasze grzechy, wytępić herezje, nauczyć koncentracji (itp.).
Ponieważ czasy nasze wiążą się z wyjątkową aktywnością złego ducha, a wiele
symptomów wskazuje, że żyjemy dziś w trudnych czasach, Różaniec jest darem
i może być potraktowany jako oręż przeciwko szatanowi.
Około 1981 r. miało miejsce wydarzenie przytaczane później przez bp. Kazimierza
Kraszewskiego. Rzecz miała miejsce w Watykanie podczas prywatnej audiencji
Polaków u Ojca Świętego Jana Pawła II. Papież Polak wskazał na ważny zwyczaj
odmawiania egzorcyzmu papieża Leona XIII; (św. Michale …) a później wyciągnął
z kieszeni Różaniec i ukazawszy go zebranym, zapewnił, że to jest egzorcyzm
przeciwko wszystkim złym duchom, dostępny i dla świeckich. Zauważywszy
zaskoczenie na twarzach, dodał: „Żebyście nie mieli wątpliwości, to ja w tej chwili
nadaję Różańcowi moc egzorcyzmu!”.
Wśród obrazów próbujących ukazać wielkość Różańca można spotkać wizje
piekła, jako miejsca wiecznej samotności. Co znamienne, w wizjach tych bardzo
często ratunkiem okazuje się Matka Najświętsza. Za pomocą Różańca Świętego
wyciąga Ona skazańców na wolność. Teologia podpowiada, że jeśli ktoś dostanie
się do piekła, to taki stan jest wieczny(!). Jego istotą jest niejako beznadzieja
(wszyscy, którzy tu wchodzicie, porzućcie wszelką nadzieję). Natomiast dla ludzi
żyjących w doczesności - teraz jest właśnie czas odmawiania Różańca - jeśli
w piekle ma być za późno, teraz trzeba chwycić za tę koronkę, która Maryi
pomoże uratować nas od piekielnych czeluści i wyprowadzić z czyśćca.
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.

4.07.1992 - Po Świętach i aż do dnia dzisiejszego w parafii pewnego rodzaju
stagnacja,(…)Pierwsza Komunia Święta odbyła się 10 maja, dzieci przygotowane,
Boże Ciało w tym roku deszczowe, ks. Proboszcz na wyjazdach rekolekcyjnych
i misyjnych, (…) a w dniu wczorajszym minęło 17 lat od mojego przyjścia do
Wietrzna, pobiłem wszelkie rekordy proboszczowania w Wietrznie. Tak czasem
myślę, że wartałoby pobić i ten rekord związany z zabójstwem księdza
w Wietrznie, by zmazać winy przodków, tylko czy śmierć do mnie nie wkroczy
wcześniej (...) .
30.12.1992 - kryzys ekonomiczny i finansowy w Polsce uderza bardzo mocno
w nas wszystkich, (…) Ja pilnuje odpustu maryjnego, kazanie O. Bernardyn
a sumę celebrował ks. Kwaśnik Edward z Lubatowej; a w miesiącu sierpniu
codziennie Apel maryjny, ale niestety ludzi - parafian - mniej niż w ubiegłym roku,
przyczyna, trudno powiedzieć. Odpust św. Michała Archanioła - sumę odprawił
ks. Stanisław Motak, proboszcz z Bobrki, a kazanie wygłosił ks. Jan Mazurek
wikariusz z Dukli, rozpoczęliśmy również zbieranie ofiar na posadzkę do kościoła.
Położono też posadzkę w kaplicy cmentarnej, i zaplanowano posadzkę pod
wieżą kościoła ...
Spowiedź adwentowa w parafii była w piątek - 18.12. - tak powoli ten rok dobiega
końca. Ochrzczonych - 16, ślubów - 4 pogrzebów - 7. Do I Komunii Świętej - 14;
W tym roku przyłapałem też moich parafian, którzy w czasie Mszy Świętej zjadali
komunikanty w zakrystii (…) O mój Boże … dlaczego takie przedziwne zdarzenia
w parafii (?) (…). W tym roku nie będzie wizyty duszpasterskiej, mój stan zdrowia
nie pozwala na wędrowanie po wiosce, po parafii ...
1993 - Nowy Rok. - Jezu ufamy Ci, - a jaki będzie ten nowy rok ?
(cdn.)

