Intencje mszalne w tygodniu 12.09 - 19.09.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Irena Solińska - od brata Jana z rodziną

Wtorek

18.00

25 lat sakramentu małżeństwa Bożeny i Zbigniewa Mastej

Środa

18.00

+Antonina, Jan Anna, Kazimierz Kołacz

Czwartek

18.00

+Paulina Ludwik, Leonia i Franciszek Czelny

Piątek

18.00

w intencji Mateusza i Fernandy

Sobota

18.00

+Tadeusz Szopa - od rodziny Wójcik i Stefanek

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+Irena Gruszczyńska

Niedziela

15.30

+Aniela Dudek - 10 rocznica śmierci

Ogłoszenia duszpasterskie - 12.09.2021 r.
1. Dziś 24 Niedziela zwykła. Rozpoczynamy dziś w Kościele w Polsce 11 Tydzień
wychowania chrześcijańskiego. Modlitwa otaczamy rodziców i wychowawców,
wskazując na ważną role autorytetu dla młodych ludzi.
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy: św. Jana Chryzostoma,
Święto Podwyższenia Krzyża Świetego, Matki Bożej Bolesnej, św. Korneliusza
i Cypriana, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, św. Stanisława Kostkę.
3. Za tydzień niedziela środków masowego przekazu. Modlimy się w tym dniu za
pracowników mediów i prasy katolickiej.
4. 13 września - dzień wizytacji ks. bpa Stanisława - w naszej parafii. Ks. Biskup
odwiedzi szkolę, kościół, cmentarz i udzieli sakramentu Bierzmowania młodym
z naszej parafii, wygłosi nam Słowo Boże. Pamiętajmy o tym dniu.
5. Święto Stanisława Kostki i diecezjalny dzień Młodych w Krośnie w parafii
św. Piotra i Jana z Dukli - 18 września.
6. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania - w piątek i w sobotę. W piątek
klasa 6 i 7 a w sobotę klasa 8 w dzień ich patrona św. Stanisława Kostki.
Wszystkie klasy złożą deklaracje, po Mszy świętej spotkanie w salce.
7. Akcja Katolicka spotka się na swoim spotkaniu formacyjnym we wtorek.
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 - 18.09. proszę rodziny; Wątor, Kolanko,
Majchrzak. Dziękuję rodzinom; Bogaczyk -Zajdel, Piotrowski, Uliasz-Szepielak za
ostatnie sprzątnie kościoła i nowożeńcom za kwiaty. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Sakrament małżeństwa zawarli w tym tygodniu; Mateusz Szepielak i Paulina
Uliasz. Niech Bóg prowadzi małżonków droga wiary, nadziei i miłości.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
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Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym
sam żyję...
24 Niedziela zwykła - Rok B
„Nie daj Boże, bym się miał chlubić
z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego,
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się
ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata ... ”

Werset „Alleluja” - z listu Świetego Pawła
Apostoła do Galatów (Ga 6, 14)
Zastanawiające jest to, że czasem nadużywamy
słowa „przeznaczenie” i używamy go z takim
przekonaniem najczęściej negatywnym... Spadła
komuś cegła na głowę na budowie - takie było
jego przeznaczenie; umarła młodo - takie było jej przeznaczenie. Mieli wypadek takie było ich przeznaczenie ... To tak jakby Pan Bóg miał tylko jeden plan dla
człowieka: ukręcić mu głowę, pogrążyć w nicości, dopaść go prędzej czy później
i doświadczyć cierpieniem, pustką, zdać na fatalny koniec. Tymczasem jest inaczej:
„Nie przeznaczył nas Bóg na to, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie
zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy – żywi
czy umarli – razem z Nim żyli”, tak pisze św. Paweł. Dlatego Jezus, stając w obliczu
zła, ludzkiej niemocy, grzechu, cierpienia, choroby, nie mówi nikomu: „takie było
twoje przeznaczenie”. Mówi inaczej, uzdrawia, stawia na nogi, chroni przed
szkodą, jaką może wyrządzić zło. Dla Pana Boga nie jest ważne, czy odnosimy
sukcesy. Ważna jest wierność, zarówno w chwilach wielkich, jak i w codziennych
obowiązkach.
Powierzajmy się dziś Panu Bogu przez nowych
błogosławionych Kościoła.
x. Ireneusz Wójcik -

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

P. Urszula Szpiech; Dokumentalna
i literacka wartość więziennych
wspomnień Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Cz. 7.
Prymas, wkrótce po uwolnieniu, pilnie
przygotowywał się do rozmów z rządem. 8
grudnia
ogłoszono Komunikat Komisji
Wspólnej, złożonej z przedstawicieli rządu i
Episkopatu, będący
nowym
porozumieniem. Wspomniany komunikat
uwzględniał najważniejsze interesy Kościoła,
wobec których Prymas zajął w 1953 r. stanowisko
bezkompromisowe za co został odsunięty od
sprawowania funkcji głowy Kościoła. Rok 1956 został zamknięty wigilijnym
przemówieniem Kardynała nadanym przez Polskie Radio. Był to czas oddechu,
po którym walka z Kościołem trwała dalej.
Przywołane powyżej fakty
z życia S. Wyszyńskiego konieczne są do pełniejszego zrozumienia postawy
autora więziennego dziennika, który stanowi świadectwo towarzyszących mu
wówczas uczuć i przemyśleń
„ZAPISKI WIĘZIENNE” JAKO PRZYKŁAD PROZY PAMIĘTNIKARSKIEJ.
Pamiętnik jako forma wypowiedzi ma niezwykle bogatą tradycję, znany był
już w starożytności, skąd pochodzą dzieła Ksenofonta czy Cezara. Pisaniem
wspomnień zajmowali się wybitni dowódcy, podróżnicy, ludzie piastujący
odpowiedzialne stanowiska w hierarchii państwowej lub kościelnej. Oddawaniu
się tej czynności sprzyjała z jednej strony chęć współtworzenia historii, z drugiej –
zwyczaj notowania tego, co godne było zachowania „ku pamięci potomnych”.
Klasyczny pamiętnik powstawał zwykle u schyłku życia autora, był spojrzeniem
wstecz na to, co kiedyś stanowiło esencję jego życia. Stąd przedstawiany świat
w dużym stopniu był osobistą kreacją, sposobem patrzenia na przeszłość
z pewnego dystansu czasowego. Inaczej wygląda sprawa, gdy chodzi o dziennik,
który - będąc gatunkiem pokrewnym do pamiętnika – z założenia powinien być
pisany tu i teraz, z dnia na dzień, ma powstawać za świeżej pamięci, stanowić
zapis rzeczywistości obserwowanej bezpośrednio, opowiadać o rzeczach, które
nierzadko przed momentem wprowadziły bohatera (czyli samego diarystę) w
określony stan emocjonalny. Autorzy opracowań na temat cech wyróżniających
różne typy wypowiedzi pamiętnikarskich podkreślają, że na co dzień terminy:
dziennik, pamiętnik, wspomnienie, relacja czy diariusz są używane wymiennie,
bez głębszej refleksji nad odrębnością tego typu przekazów. Niewątpliwie
pojęciem o najszerszym zasięgu jest pamiętnik, który – podobnie jak wymienione
powyżej gatunki – mimo wyjątkowego nasycenia subiektywizmem zaliczany jest
do literatury faktu.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.

Znaczenie słów modlitwy „Zdrowaś, Maryjo”...
Odkryjmy jej głęboki sens.

Wszyscy odmawiamy może i codziennie „Zdrowaś, Maryjo”. Ale zapytajmy ilu
z nas rozumie, co ta modlitwa naprawdę znaczy ? Co wyraża? W książce „Maria.
Mamma di tutti” (Edizioni San Paolo) sens słów tej niezwykle ważnej modlitwy
wyjaśnia sam papież Franciszek. „Zdrowaś”, to znaczy „Bądź pozdrowiona”...
„Łaski pełna”...
Anioł Gabriel nazywa Marię „pełną łaski” (Łk 1,28). W niej, jak zauważa Ojciec
Święty, „nie ma miejsca dla grzechu, ponieważ Bóg wybrał ją na matkę Jezusa od
samego początku i zachował od grzechu pierworodnego”...
„I Słowo stało się ciałem w Jej łonie. My też powinniśmy słuchać Boga, który do
nas mówi i przyjmować jego wolę. Pan ciągle do nas mówi, przypomina Papież.
„Pan z tobą”...
To, co wydarzyło się w Maryi Dziewicy w wyjątkowy sposób, przypomina nam
Papież Franciszek, „na poziomie duchowym zachodzi także w nas, kiedy z
dobrym sercem, szczerze przyjmujemy Słowo Boże i wcielamy je w życie.
Wtedy jest tak, jak gdyby Bóg stawał się ciałem w nas. On przychodzi, aby w nas
zamieszkać, ponieważ znajduje mieszkanie w tych, którzy Go kochają i wypełniają
Jego Słowo. Nie jest to łatwo zrozumieć, ale można to łatwo odczuć w sercu.
„Myślimy, że wcielenie Jezusa jest tylko faktem z przeszłości, który nie angażuje
nas osobiście? Wiara w Jezusa oznacza ofiarowanie mu naszego ciała, z taką
samą pokorą i odwagą jak Maria”, jak Ona...
(cdn. )

