Intencje mszalne w tygodniu 20.12 - 26.12.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

16.30

+Helena, Florian, Teresa Pelczarscy

Wtorek

16.30

+Tadeusz Babiarz - 17 rocznica śmierci

Środa

17.00

za zmarłych z rodziny Wójcik

Czwartek

17.00

+Radosław Mermon – od fabryki 4x4

Piątek

7.30

+Wojciech i Matylda Zborowscy

Piątek

22.00

w pewnej intencji

Sobota

24.00

za parafian

Sobota

8.00

+Anna i Julian Pachana

Sobota

10.00

za parafian

Sobota

12.00

+Leonia i Franciszek Czelny , Danuta i Rudolf Czelniak

Niedziela

8.00

+Zofia Pytlak

Niedziela

10.00

+ Julia i Tadeusz Czaja

Niedziela

12.00

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 19.12.2021 r.
1. Dziś 4 Niedziela Adwentu.
2. W tygodniu Roraty, w poniedziałek i wtorek o godzinie 16.30, a w pozostałe dni
o godzinie 17.00, a w piątek Msza Święta o godzinie 7.30.
3. W Kościele w tym tygodniu wspominamy: św. Piotra Kanizjusza , św. Adama
i Ewę, Narodzenie Jezusa i Niedzielę Świętej Rodziny.
4. W środę od godziny 18.00, po Mszy świętej wieczornej okazja do spowiedzi.
5. Zapraszam do pomocy przy szopce i wystroju Kościoła w czwartek 23 grudnia
na godzinę 8.30.
6. Dzień Wigilii - 24 grudnia, a Boże Narodzenie w sobotę - 25.12.
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 środę - 23.12. - proszę rodziny; Cichy, Chomentowski
Mikosz, Szombara. Dziękuję rodzinom; Solińscy, Jastrzębski, Pietruszka,
Haniebnik - Kamiński, za ostatnie sprzątnie i za kwiaty kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
10. Można będzie nabywać świece *Caritas* na stół wigilijny i opłatki.
11. Wizyta duszpasterska w tym roku będzie w takiej formie jak w ubiegłym roku.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 51 / 19. 12. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym,
czym sam żyję...
4 Niedziela Adwentu
Refren: Odnów nas, Boże, i daj nam
zbawienie.
Usłysz, Pasterzu Izraela,
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę
i przyjdź nam z pomocą.
(Ps 80 (79), 2ac i 3b. 15-16. 18-19)
Nie zauważyli cudów Boga za czasów
proroka Eliasza, nie zauważyli cudów
za czasów Jezusa, nie zauważają i dziś
ludzie we współczesnym świecie Bożych cudów. Orędzie, z którym przyszedł do
Izraelitów Jan Chrzciciel nie zostało przyjęte. A Jan nie przyszedł po to, aby czynić
spektakularne znaki, ale po to, by głosić nadchodzącego Mesjasza. Dobra Nowina,
ta ogłaszana przez Jana, czy i później przez Jezusa powinna i u nas też wzbudzać
radość, wlewać nadzieję, oraz skutecznie motywować do przekazywania jej dalej
swoim codziennym życiem, i praktykami wiary. Żyć w bliskości z Bogiem, dążyć do
pełnego zjednoczenia z Nim, to i nasze zadanie.
Ale jak było kiedyś w Ewangelii, tak bywa i dzisiaj w naszych czasach. I my dziś nie
zawsze widzimy Boże ścieżki, a czasem też nie widzimy działania Boga, bo czego
innego się spodziewamy na Świętach, czego innego oczekujemy... Prośmy Boga
o właściwą umiejętność czytania znaków czasu i o to byśmy nie zagubili owoców
naszej Adwentowej drogi wiary…
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą ...

Ostatnie miesiące w Polsce przynoszą odejścia od Kościoła, w tym procesie są
widoczne 3 teorie zeświecczenia, a powstały one w wyniku oddziaływania
mediów i cywilizacji współczesnej, jakże dalekiej od ewangelicznej wizji świata.
1. Teoria bogactwa (mam bogactwo, to moja zasługa, religia mi nie potrzebna...)
2. Teorię wiedzy (wiedza cenniejsza od wiary, wiedzą na wszystko odpowiem...)
3. Teorię braku autorytetu (autorytety, zwłaszcza te kościelne są nam dziś
niepotrzebne gdyż jesteśmy lepiej ucywilizowani ...).
Przyjrzyjmy się chwilę małą tym teoriom, by odszukać przyczyny tego procesu
odejścia od wiary i praktyk religijnych. Teoria bogactwa ogłasza i mówi; „ludzie
przestają być religijni dlatego, że wraz ze wzrostem poziomu życia, bezpieczeństwa,
komfortu itp. tracą potrzeby religijne”...Ta postawa wyrasta z poczucia pychy, z
bogacenia się, z poczucia samowystarczalności. Po co mamy dziś prosić Boga o
łaski, skoro można je sobie samemu zapewnić i to bez większego wysiłku. Ale
wystarczy zauważyć, że jesteśmy słabi, by przekonać się o kruchości, wystarczy
zauważyć, jak wiele istnieje czynników, nad którymi nie panujemy, które w każdej
chwili mogą nas zaskoczyć. Takim czynnikiem jest również i śmierć. Niby znana,
a jednak zawsze zaskakująca. Ta druga teoria, zwraca uwagę na związek spadku
religijności z rozwojem nauki. Nauka odsłania inne czynniki, odczarowując świat
i odzierając go z tajemnicy. Również teoria wiedzy ma swe wyjątki i braki. Istnieje
wielu naukowców, którzy nie widzą żadnej sprzeczności między wiarą a wiedzą.
Co więcej, niektórzy z nich uważają, że to wiedza zbliża ich do wiary. Trzeba dużej
mądrości, by nie ulec tej pokusie. Ostatnia teoria zwraca uwagę na odrzucenie
autorytetów. Człowiek, który się nikomu nie kłania, nie odda też pokłonu Bogu.
Kultura współczesna - w takim małej syntezie - uproszczeniu - to kultura
egocentryzmu – i jest ona też kulturą bez autorytetów. Występują w niej idole,
bożki, gwiazdy, którym oddaje się cześć, ale służą oni realizacji egoistycznych
potrzeb. Tymczasem religia potrzebuje autorytetów – potrzebuje świadomości,
że jest Ktoś, kto nadaje sens. To wtedy też realizuje się cnota religijności - czyli
cnota wspólnotowego oddawania czci Bogu we wspólnocie Kościoła, Bogu który
nas stworzył i który jest naszym Ojcem. Spadek religijności i wiary obserwujemy
dziś wśród ludzi młodych. Trzeba jednak ukazać z mocą, że kryzys w polskim
Kościele jest w swym istotnym wymiarze nie tyle przyczyną, ile skutkiem upadku
kultury zachodniej. Kościół jako ostatnia instytucja hierarchiczna – do takiej
masowej egoistycznej i hedonistycznej kultury nie pasuje. Z pewnością sposób
realizacji autorytetu kościelnego wymaga dziś dostosowania do nowych
warunków życia społecznego. To dostosowanie nie może się jednak włączać w
procesy niszczenia rzetelnych autorytetów i samej idei autorytetu. Bez kultury
autorytetu nie będzie przecież dobrej religijności. W takiej atmosferze, w której
wszyscy pielęgnują tylko swoje „ja”, nie widząc kogokolwiek, kto stoi wyżej, nikt
nie uklęknie przed Bogiem, a to Bogu przecież wszystko zawdzięczamy.
Pomyślmy o tym w ostatnim tygodniu Adwentu, gdyż może i sami odchodzimy
od Kościoła w medialne pułapki i pustkę ducha, w kryzys wiary, pomyślmy o tym

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Święty Józef darem na nasze czasy. Cz. 3.

Dlaczego odchodzą ludzie od Kościoła ?

Święty Józef doświadczył też tego, co dzisiaj jest problemem ogólnoświatowym,
z czym nie umiemy sobie radzić i my sami. Tak zwana „ucieczka do Egiptu”, to nie
przenośnia z Ewangelii, ale całkiem realne doświadczenie emigracji, gdzie jest
niebezpieczeństwo utraty życia, poczucie wyobcowania, czy niebezpieczeństwo
różnego rodzaju prześladowań, oszustwa, niewolniczego wykorzystania.
Wyidealizowaliśmy ten obraz ewangeliczny w naszych bożonarodzeniowych
historiach i zwyczajach, ale on dzisiaj i do nas powraca z nieznośnie bolesnym
przypomnieniem, wszak i my jesteśmy emigrantami w poszukiwaniu domu.
Nie dostanę i ja dziś konkretnej odpowiedzi na pytanie o to, co mam zrobić? jak
mam odpowiadać na wielorakie kryzysy, które przyszło mi przeżywać również
w czasach epidemii?
Ale tą wielką inspiracją i wskazówką może być postawa św. Józefa. On bowiem,
na końcu każdego z doświadczanych kryzysów wstaje, zabiera ze sobą Jezusa
i Maryję i robi to, co mu Bóg podpowiada. I ja też nie dostanę innej podpowiedzi,
jak tylko by zadbać o powierzonych mi „Jezusa i Maryję”, bo to moje również
najcenniejsze skarby. A zatem, co zrobić, by chronić to rodzące się we mnie
„Boże życie”? – Idź za tym światłem, za Dobrem, którego masz przeczucie
w sumieniu. Pomimo niepewności powierz się Bogu i zaufaj, że Boży Duch Cię
poprowadzi, a Święty Józef pomoże.

