Intencje mszalne w tygodniu 18.10 - 24.10.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.30

+Maria Marosz - od kolegów i koleżanek z muzeum Bóbrka

Wtorek

17.30

30 lat sakramentu małżeństwa Marty i Stefana

Środa

17.30

+Maria Marosz - od Zygmunta i Grażyny Nowaków

Czwartek

17.30

+Eugenia Szydło - od kuzynek z Łęk Dukielskich

Piątek

17.30

+Maria Marosz - od firmy El-Naft

Sobota

17.30

o światło Ducha Świetego dla Sióstr Służebniczek

Niedziela

8.00

+Józef i Helena Kobza

Niedziela

10.30

+Maria Marosz - od Marka z rodziną

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 17.10.2021 r.
1. 29 Niedziela zwykła. Dziś w Kościele Niedziela Misyjna, rozpoczynamy Tydzień
Misyjny. Modlimy się za misje na wszystkich kontynentach świata i za Synod.
2. Trwa miesiąc październik, miesiąc Modlitwy Różańcowej w Kościele. W tym
tygodniu do modlitwy do Kościoła zapraszam następne rodziny naszej parafii;
w poniedziałek - Wola - od rodziny Drobek do rodziny Nykiel. Wtorek - rejon koło
Szkoły - od rodziny Knap do Rodziny Korab, środa - droga wietrzeńska - prawa
strona - od rodziny Baniak do Rodziny Krężałek, w czwartek - c. d. - droga - od
rodziny Ukleja do rodziny Dubis, w piątek - od rodziny Nawrocki do rodziny
Erdelii, w sobotę - druga strona drogi i kopalni - od rodziny Woźniak do rodziny
Kolanko - w niedzielę zapraszam chłopców, mężów i ojców.
3. 17. 10. wspomnienie sw. Łukasza Ewangelisty - to dzień Służby Zdrowia.
4. A w tygodniu wspominamy świętych i błogosławionych: Św. Łukasza, Św. Jana
Kantego, bł. Jakuba Strzemię, Św. Jana Pawła II.
5. 690 złp. - to suma ofiar na Dzień Papieski. Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy
pamiętali o fundacji stypendystów Dnia Papieskiego.
6. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 23.10. proszę rodziny; Pietruszka, Szydło,
Czech - Nowak, Sep, Bogacz - Szydło. Dziękuję rodzinom; Bosekota, Kołacz, Kłap,
Dembiczak, Dembiczak za ostatnie sprzątnie kościoła, a nowożeńcom za kwiaty.
Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
9. Sakrament małżeństwa - w sobotę - zawarli Joanna Uliasz i Kamil Mącidym.
Niech Pan Bóg błogosławi nowej rodzinie swoją Łaską.
10. Do wieczności odszedł śp. Radosław Mermon. Wieczny odpoczynek ...
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Karmię Was tym, czym
sam żyję...
29 Niedziela zwykła - Rok B
„Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców
narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć
swą władzę. Nie tak będzie między wami.
Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim,
niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami, niech będzie
niewolnikiem wszystkich”...
z Ewangelii według Świetego Marka
(Mk 10, 35-45)
Ewangelia, Dobra Nowina, Słowo Jezusa ogłaszane w Kościele, to przekazywany
przez Jezusa styl życia, dany i zadany do realizacji, jest on tak dobry i piękny, że
warto byłoby tak żyć nawet, gdyby nie było życia wiecznego. A życie wieczne jest.
…
Jakże to bezcenne być ubogim w duchu, cichym, smucącym się z powodu zła, a
nie zło czyniącym, miłosiernym, wybaczającym, cierpliwym ... itp.. Tak, to piękne
szukać sprawiedliwości, pokoju, błogosławieństwa. Tak, to piękne patrzyć na
świat czystymi oczyma. A przecież ten świat to nie wszystko. Jest jeszcze niebo…
Pan Bóg może przyjąć do nieba i tych, którzy są jeszcze może daleko, a nawet Nim
pogardzają, nawet i tych którzy do praw Ewangelii nie przywykli, nie taką mieli
hierarchię wartości. Będą musieli być oczyszczeni, nawet i przez ogień, ale będą
mieli szansę. Módlmy się dziś: Panie Jezu spraw, bym potrafił być wierny dla Twojej
łaski na ziemi, na której dziś jeszcze jest tyle obojętności i braku wdzięczności. Amen.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

P. Urszula Szpiech; Dokumentalna
i literacka wartość więziennych
wspomnień Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Cz. 12.

Lektura dziennika pozwala także na
wyrobienie sobie zdania na temat podejścia
jego autora do pracy i nauki.
W tym celu wystarczy przyjrzeć się, jak
wyglądał harmonogram dnia, który więzień
sam sobie narzucił. Codzienne wstawanie
o piątej rano, długie godziny poświęcone na
modlitwę i rozważania o tematyce religijnej,
obcowanie z ambitną książką pilna nauka
języków obcych – to tylko wybrane
czynności uwzględnione w tym
harmonogramie. Równocześnie są to zajęcia
wymagające
niezwykłej dyscypliny
wewnętrznej, bo nie każdy człowiek,
zwolniony od wszelkich obowiązków, potrafi sobie tak wypełnić czas, „[…] by
nie pozostawała ani jedna chwila na bezcelowe rozmyślania”. Z kolei spisy
książek, jakie więzień starał się sprowadzić do swojej samotni, przynoszą
informacje na temat jego rozległych zainteresowań. Prymas nie tylko skupia się
na pozycjach teologicznych czy
historycznych, kocha również literaturę
piękną (zwłaszcza Norwida, Sienkiewicza, Tołstoja), a także chętnie poszerza
swoja wiedzę, np. z zakresu ornitologii, by móc lepiej współżyć ze skrzydlatą
czeredą nawiedzającą zima jego okno w Prudniku. Franciszkański stosunek do
przyrody, potrzeba obcowania z dziełami literatury pięknej, codzienna modlitwa
pogłębiona wielogodzinnymi rozważaniami, a do tego regularne notowanie
ważniejszych wydarzeń, rozmów i przemyśleń to niezbite dowody świadczące o
obowiązkowości i pracowitości Prymasa.
Nie może więc dziwić
odbiorców jego dziennika wyznanie Kardynała, jakie
uczynił
wspominając po latach ten okres: „Chleba darmo nie jadłem, nawet
w
więzieniu”. Jeśli przyjmiemy za pewnik, że Kardynał nie brał pod uwagę
możliwości wydania swojego więziennego pamiętnika, to możemy uznać, że
wszystko, o czym pisze jest autentyczne i pozbawione „upiększeń”.
Jeśli jednak choć raz nawiedziła go myśl, że ów notatnik może stać się kiedyś
ogólnie dostępną lekturą – to autor miał powody, by zważać jak kształtuje swój
wizerunek. W takiej sytuacji autoportret staje się bardziej autokreacją.
Mając jednak na uwadze system wartości wyznawanych przez autora, możemy
sądzić, że był daleki od budowania sobie pomnika, a wartością nadrzędna dla
niego było ukazanie, iż był odpowiednim kapłanem powołanym do
reprezentowania polskiego Kościoła w wyjątkowo trudnych czasach.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Trwa Różańcowe wędrownie...

Klepanie zdrowasiek, czy stała, tajemnicza, bezpośrednia i najbliższa łączność
z Panem Bogiem i Jego Matką? Często myślimy, że Różaniec to takie bezmyślne
powtarzanie w kółko tych samych słów, a papież Leon XIII uważał, że różaniec to:
skrót całej religii chrześcijańskiej, to streszczenie całej Ewangelii. Jan Paweł II Papież
Polak mawiał: „odmawiając Różaniec patrzymy na życie Jezusa uprzywilejowanym
wzrokiem, to znaczy patrzymy oczami Maryi”. Odmawiać różaniec to znaczy „udać
się do szkoły Maryi i uczyć się od niej, jak żyć”. Papież Paweł VI chciał, aby właśnie
Różaniec stał się „wielką modlitwą publiczną i powszechną wobec zwyczajnych
i nadzwyczajnych potrzeb świętego Kościoła, narodów i całego świata”. Różaniec to
modlitwa, która łączy wszystkich i każdego. Niezależne od tego kim jesteśmy
i czym się zajmujemy, Różaniec pozwala nam łączyć się z Panem Bogiem i ze sobą
nawzajem. To taka modlitwa, która może być spełnieniem i dla ludzi prostych
i wielkich uczonych. Różaniec odmawiali pastuszkowie z Fatimy, pilnując swojego
stada, odmawiali też wielcy generałowie stojący na czele swoich armii i królowie.
Kiedy więc kolejny raz spojrzymy z wyższością na starsze panie odmawiające
cichutko Różaniec, lepiej pomyśleć, że to obraz największej wierności Panu Bogu.
I natychmiast za ich przykładem wziąć do ręki ten piękny koralikowy drobiazg
i podziękować Maryi za przypominanie nam w licznych objawieniach jak ważna
i wartościowa jest ta modlitwa. Chcesz odkryć swoje tajemnice życia i wiary ?

Zapraszamy Rodziny naszej parafii do Różańcowej drogi !

