Intencje mszalne w tygodniu 15.11 - 21.11.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Alicja Szydło

Wtorek

17.00

+Alicja, Tadeusz, Krzysztof Szydło

Środa

17.00

w pewnej intencji

Czwartek

17.00

w intencji P. Marii - urodzinowa

Piątek

17.00

+Zdzisław Liwosz

Sobota

17.00

+Lucjan Czaja - od brata z rodziną

Niedziela

8.00

+Eleonora i Stanisław - 1 rocznica śmierci

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Zofia Pytlak - od Jana, wnuczki Katarzyny i Magdaleny z rodziną

Ogłoszenia duszpasterskie - 14.11.2021 r.
1. Dziś 33 Niedziela zwykła.
2. Za tydzień ostatnia niedziela roku liturgicznego czyli Niedziela Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata. Jest to dzień - święto - Akcji Katolickiej. Kończymy też w tym
dniu rok liturgiczny - Rok B - z czytaną Ewangelią według św. Marka. Nowy rok
liturgiczny - Rok C - rozpoczniemy od I Niedzieli Adwentu.
3. W tym tygodniu wspominamy w Liturgii Kościoła świętych i błogosławionych:
św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła, św. Elżbiety Węgierskiej,
bł. Karoliny Kózkównej, męczennicy polskiej wsi, patronki Ruchu Czystych Serc,
i św. Rafała Kalinowskiego.
4. Codzienne - w miesiącu listopadzie - modlitwa wypominkowa za zmarłych,
których imiona pamiętamy i polecamy Panu Bogu i modlitwie Kościoła.
5. Za tydzień pod kościołami w Polsce będzie zbiórka - do puszek - na rzecz
migrantów na granicy z Białorusią według apelu Konferencji Episkopatu Polski.
6. Dziękuje bardzo Akcji Katolickiej, Strażakom i rodzinom naszej parafii za bardzo
wielką pomoc w zorganizowaniu Dnia Niepodległości : wystroju kościoła, oraz
nabożeństwa, marszu i wspólnej integracji w szkole, a tym parafianom, którzy
w nim uczestniczyli za wspólną modlitwę w intencji naszej Ojczyzny.
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 - 20.11. proszę rodziny; Sapok, Świstak,
Szczurek, Guzik. Dziękuję rodzinom; Kozubal, Król, Przybyła - Szczepanik za
ostatnie sprzątnie i za kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
Niech Bóg błogosławi wszystkim w drodze wiary ...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 46 / 14. 11. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym sam żyję...
33 Niedziela zwykła - Rok B
„W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia:
ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze.
Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się:
jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie,
ku wiecznej odrazie.
Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia,
a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości,
jak gwiazdy na wieki i na zawsze”...
z Księgi Proroka Daniela (Dn 12, 1-3 )
Dziś szybka pogoń za pieniądzem zarówno
biednego, jak i bogatego, ma ten sam cel - mieć
go coraz więcej. Pieniądz może człowiekowi
w wielu sprawach pomóc, ale pieniądz potrafi
również i zniszczyć. I od tego, jak z niego dziś
korzystamy zależy nasze życie, życie naszych
bliskich, życie przyszłych pokoleń. Od tego, czemu pieniądz ma służyć, zależy, czy
stanie się on zwykłą mamoną, czy pomocą do korzystania w życiu. To my mamy
być panami pieniądza, a nie jego sługami. Pieniądze są potrzebne, by żyć, ale nie
mogą rządzić naszym życiem, nie mogą krzywdzić, ale wspierać i pomagać. Można
z nich korzystać, by służyć Bogu, bliźnim i to niezależnie od tego, czy się jest dziś
biednym, czy bogatym. Goniąc za mamoną za wszelką cenę zasłaniamy oczy na
potrzeby drugiego człowieka, zamykamy się również na Boga i na Jego Miłość.
Warto czasem sobie postawić pytanie, czy pieniądz nie zawładnął moim życiem,
a jest to pytanie - klucz - do życia wiarą w dziwnym, współczesnym świecie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą…

P. Urszula Szpiech;
Dokumentalna
i literacka wartość
więziennych wspomnień
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Cz. 16.
ZAKOŃCZENIE

Kardynał Wyszyński zmarł 28 maja
1981 r., tuż przed ukończeniem
osiemdziesiątego roku życia.
W kapłaństwie przeżył 57 lat,
godność Prymasa Polski pełnił
ponad 32 lata. Nie sposób zaprzeczyć
słowom, że: „Starczyłoby tego życia
na niezwykłą epopeję o Człowieku,
Kapłanie, Narodzie i Kościele
w Polsce.” W bieżącym roku mija 35
lat od śmierci Prymasa Tysiąclecia.
Instytut Pamięci Narodowej we
współpracy z Archidiecezją
Warszawską zapowiada
wielotomową publikację codziennych notatek tego wielkiego Polaka zebranych
pod wspólnym tytułem „Pro memoria”. Więzienny dziennik Księdza Prymasa,
któremu poświęciłam uwagę w swojej pracy, stanowi trzyletni wycinek z 33 lat
objętych jego wspomnieniami. Jest to lektura dość trudna, ale równocześnie
pozostająca na długo w pamięci. Na tle polskiej diarystyki współczesnej dziennik
Prymasa pełni ważną rolę i jest wartościowym materiałem do analizy, bo każdy
diarysta jest świadkiem czasów, w których żyje, a jego relacja – mniej lub bardziej
nasycona subiektywizmem - stanowi odbicie otaczającej go rzeczywistości.
Prywatne notatki Kardynała stanowią dowód prześladowań najwyższego
dostojnika kościelnego, ale przede wszystkim dają pełny wizerunek człowieka,
którego wyróżniał szczególny hart ducha. Autor analizowanego dziennika
otwarcie wypowiadał swoje poglądy, trzeźwo oceniał współczesnych sobie
prawodawców, nie pozwalał się zastraszyć. Współczesny odbiorca
„Zapisków…” w trakcie lektury dochodzi do refleksji, że prawdziwe
człowieczeństwo wymaga odwagi i opiera się na dochowaniu wierności
wyznawanym zasadom. To proste, ale mądre przesłanie czyni z więziennego
dziennika przekaz o ponadczasowym charakterze.

Dziękujemy bardzo Pani Urszulo ...

Wygląd sukienki Matki Bożej przed i po konserwacji...

Kontemplacja - czyli parzenie z Miłością.

Dlaczego Kościół chroni tajemnicę spowiedzi?

Każdy kapłan, który sprawuje sakrament pokuty i pojednania ma absolutny
obowiązek zachowania tajemnicy spowiedzi, czyli nie może w żaden sposób
i z jakiegokolwiek powodu zdradzić penitenta. Nie może również korzystać
z wiadomości uzyskanych na spowiedzi, powodując tym jakąkolwiek uciążliwość
dla spowiadającego się, nawet jeśli wyklucza się niebezpieczeństwo wyjawienia
go. To jest bardzo delikatna materia. Kapłan zatem nie powinien, nawet dla celów
dydaktycznych i duszpasterskich korzystać z tego, co poznał na spowiedzi, nawet
jeśli przykłady te prowadzi jako animator, bo tu liczy się wrażliwość i potencjalna
„uciążliwość” penitenta. Spowiednikowi nie wolno dobrowolnie zapamiętywać
spowiedzi i powinien tłumić mimowolne wspomnienia związane ze
sprawowaniem sakramentu. Nota Penitencjarii Apostolskiej z 2019 r. precyzuje
ponadto, że tajemnica spowiedzi obejmuje całość sakramentu, grzechów
własnych penitenta i innych osób jakiejkolwiek natury, ciężkich, lekkich, jawnych
czy ukrytych.
One zostały poznane w kontekście sakramentalnym i
ksiądz musi zachować
tajemnicę, niezależnie od tego, czy udzielił
rozgrzeszenia, czy nie. Z zachowania tajemnicy spowiedzi nie może zwolnić
księdza nawet sam spowiadający się, bo obowiązek ten pochodzi od Boga, który

