Intencje mszalne w tygodniu 20.09 - 26.09.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Franciszek i Leonia Czelny

Wtorek

18.00

+Natalia Worach - od wujka Kazika z rodziną

Środa

18.00

+Marzena, Artur, Tadeusz Jastrzębscy

Czwartek

18.00

+Natalia Worach - od wujka Stanisława z rodziną

Piątek

18.00

+Aniela, Jan, Anastazja, Regina, Franciszek

Sobota

18.00

+Maria i Jan, Wiktoria Jastrzębski

Niedziela

8.00

+Marian i Krzysztof Dziadowicz

Niedziela

10.30

+Zbigniew i Anna Gruszczyńscy

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 19.09.2021 r.
1. 25 Niedziela zwykła. Dziś niedziela Środków Masowego Przekazu. Modlimy się
za pracowników mediów i za nasze archidiecezjalne Radio Fara. Wypraszamy dla
mediów wierność dla świadectwa Jezusowej Ewangelii.
2. Dziękuje tym parafianom, którzy zaangażowali się w przygotowanie wizyty
pasterskiej bpa Stanisława Jamrozka w naszej parafii i pomogli w jej właściwym
przeżyciu i charakterze.
3. Bierzmowanych już w tym roku parafian - 13 września - proszę - w piątek do
kościoła na godzinę 18.00 na Mszę Świętą w celu podbicia indeksów i otrzymania
pamiątkowych dyplomów z tego ważnego dnia w ich życiu.
4. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy świętych i błogosławionych:
św. Mateusza, Apostoła i Ewangelistę, O. Pio włoskiego kapucyna i stygmatyka.
5. Za tydzień - niedziela liczenia wiernych po świątyniach naszej Ojczyzny.
6. Za tydzień równocześnie spotkanie odpowiedzialnych za 2 tom o Wietrznie
po Mszy Świętej wieczornej o godzinie 15.30.
7. Nie zapominajmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
8. Do sprzątania naszego kościoła - na sobotę - 25.09. proszę rodziny; Rożnowski,
Sporniak, Mazur, Mazur - Jastrząb. Dziękuję bardzo rodzinom; Wątor, Kolanko,
Majchrzak za ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
1o. Wszystkim ofiarodawcom z racji 3 niedzieli miesiąca *Bóg zapłać* za ofiary na
remont organów i funkcjonowanie parafii.
11. Do odczyszczenia i konserwacji będzie również oddana sukienka Matki Bożej
i wota - znak wdzięczności za łaskę i opiekę Maryi Niepokalanej, Matki Królowej
Aniołów.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 38 / 19. 09. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym
sam żyję...
25 Niedziela zwykła - Rok B
„Bezbożni mówili: Zróbmy zasadzkę
na sprawiedliwego, bo nam niewygodny:
sprzeciwia się naszemu działaniu, zarzuca nam
przekraczanie Prawa, wypomina nam
przekraczanie naszych zasad karności.
Zobaczmy, czy prawdziwe są jego słowa,
wybadajmy, co będzie przy jego zgonie”...
z Księgi Mądrości (Mdr 2, 12. 17-20)
W naszym świecie, w którym dziś żyjemy, roi
się od wielu słów, deklaracji i zapewnień.
Chwilami wydaje się, że każdy każdemu coś
obiecuje. I nie chodzi tylko o reklamodawców z mediów, „domokrążców” czy
również i polityków. Obiecujemy i my sami przy okazji rozpoczynającego się roku –
szkolnego, cywilnego, kościelnego – z racji rekolekcji, i w chwilach nawrócenia
wielu deklaruje wiele. I potem na tym się kończy... mijają dni, i po prostu do nas
przychodzi zniechęcenie i czar obietnic słabnie, a nieraz wręcz pryska. Tak, same
dobre pragnienia i chęci podjęcia konkretnych wyborów życiowych, zarówno
mniejszych jak i poważniejszych nie wystarczą.
W życiu ucznia Jezusa, wierzącego ważne jest nie tylko czytanie słowa Bożego
i poznawanie ewangelicznej nauki, ale stosowanie jej w codzienności. I to daje
łaska - łączność z Bogiem - wtedy nawet w chwilach prób, doświadczeń i cierpień,
których uniknięcie jest niemożliwe, wiara w Boga chroni przed rozpaczą.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

P. Urszula Szpiech;
Dokumentalna i literacka
wartość więziennych
wspomnień Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Cz. 8.

Na tle polskiej diarystyki współczesnej
dziennik Prymasa, głównego zwierzchnika
Kościoła z okresu doby stalinowskiej,
stanowi interesujące źródło informacji, mimo że dotyczy krótkiego wycinka
z życia autora. Lektura poszczególnych zapisów pozwala zauważyć, że ich
główną treścią są osobiste zwierzenia i przemyślenia dotyczące różnych
dziedzin życia. Znaczącą rolę odgrywają także rozważania duchowe.
Informacje dotyczące codzienności często schodzą tutaj jakby na dalszy plan.
Takie podejście Prymasa do osobistych notatek pozwala na określanie jego
pamiętnika dziennikiem intymnym, przybliżającym przede wszystkim
osobowość autora.
Ta forma wypowiedzi ukształtowała się w literaturze europejskiej na przełomie
XVIII i XIX w., kiedy zaczęto zwracać uwagę na indywidualizm jednostki i wartość
jej przeżyć osobistych. Poetyka dziennika intymnego zakłada rejestrowanie nie
tylko subiektywnych obrazów rzeczywistości zewnętrznej, ale przede wszystkim
odkrywanie własnego wnętrza. Jak już wspomniałam, inne są motywy, którymi
kierują się ludzie tworzący różne odmiany prozy pamiętnikarskiej. Od dziennika
intymnego oczekuje się, by dał jak najpełniejszy obraz wnętrza piszącego go
człowieka. Wrażliwość autora, jego uświadomienie społeczne i polityczne,
inteligencja, a także literacki polot dość istotnie wpływają na jakość
powstających zapisów.
Rozdział III
WARTOŚĆ WIĘZIENNEGO PRZEKAZU JAKO ŚWIADECTWA I AUTOPORTRETU
OSOBY PUBLICZNEJ
M. Walendowska, recenzując prymasowskie wspomnienia, stwierdziła, że są one
utworem zasługującym na wielopłaszczyznowe spojrzenie. Cennych informacji
doszuka się w nich zarówno historyk, krytyk literacki, jak i psycholog.
Niepewność, osamotnienie, poczucie krzywdy, a jednocześnie głęboka wiara,
pokora, przekonanie, że Bóg ma prawo wymagać każdej ofiary – to uczucia,
które nie opuszczały pozbawionego wolności Kardynała. Równocześnie to
właśnie te emocje sprawiły, że „[…] pozostawiony sam na sam ze swymi
myślami zaczął spisywać na gorąco notatki, które odtąd prowadził z dużą
regularnością aż do chwili uwolnienia”. Pierwszym bodźcem nakazującym
Prymasowi robienie notatek było pragnienie jak najdokładniejszego utrwalenia
przebiegu wydarzeń związanych z aresztowaniem. Kardynał przeczuwał, że
może dojść do procesu sądowego.
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Znaczenie słów modlitwy „Zdrowaś, Maryjo”.
Odkryj jej głęboki sens.

Błogosławionaś między niewiastami ...
Jak Maryja przeżywała swoją wiarę? „W prostocie niezliczonych codziennych
zajęć i trosk typowych dla każdej matki” – odpowiada papież. „Przygotowania
jedzenia, zajmowania się ubraniami, domem… To zwyczajne życie Matki Bożej
było gruntem, na którym miała miejsce wyjątkowa relacja i głęboki dialog między
nią a Bogiem, między nią, a jej Synem”.
I błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus ...
Maria przyjmuje, ale nie pozostaje bierna, dodaje Franciszek. „Podobnie jak na
płaszczyźnie fizycznej, przyjmuje moc Ducha Świętego, ale potem daje ciało i
krew Synowi Bożemu, który tworzy się w Niej, tak samo na poziomie duchowym,
przyjmuje łaskę i odpowiada na nią wiarą. To dlatego św. Augustyn stwierdza, że
Maryja Dziewica „najpierw poczęła w swym sercu, zanim poczęła go w łonie”.
Najpierw poczęła wiarę, a potem Chrystusa”.
Święta Mario, Matko Boża ...
Matka Zbawiciela, ciągnie papież, „prowadzi nas i nieustannie utwierdza nas w
wierze, w powołaniu i w misji. Swoim przykładem pokory i otwartości na wolę
Bożą pomaga nam przekładać naszą wiarę na radosne i przekraczające wszelkie
granice głoszenie Ewangelii”.
(cdn.)

