Intencje mszalne w tygodniu 21.09 - 27.09.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Czesława Uziel

Wtorek

18.00

zm. +Franciszek i Leonia Czelny

Środa

18.00

zm. +Czesława Uziel

Czwartek

18.00

zm. +Jan i Maria Głowa

Piątek

18.00

zm. +Eugenia Sereda (Kołacz)

Sobota

7.30

zm. +Irena Gibadło - od syna Zbigniewa i Teresy

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. +Julian i Anna Pachana

Niedziela

15.30

zm. +Eugenia i Władysław Kozak

Ogłoszenia duszpasterskie - 20.09.2020 r.
1. 25 niedziela zwykła w czasie epidemii. Nie zapomnijmy proszę o państwowych
przepisach sanitarnych w kościele. Zachęcam parafian by powracali do kościoła
naszego domu, z frekwencją na Mszy Świętej jest bardzo niestety mizernie.
2. Dziś Niedziela Środków Masowego Przekazu, która kończy X tydzień
wychowania chrześcijańskiego. Modlimy się za media, o uczciwy przekaz
informacji.
3. Dziś również 3 niedziela miesiąca września, dziękuje tym wszystkim którzy
pamiętają i wspierają parafie i kościół swoimi ofiarami.
4. W tym tygodniu - w czwartek - 24 .09. - Msza Święta (o 18.00) przed przyjęciem
sakramentu Bierzmowania dla kandydatów z pierwszej klasy szkoły średniej
połącznia z przyrzeczeniem trzeźwościowym i nałożeniem krzyży. Przypominam
o sakramencie pokuty dla świadków i dla kandydatów przed przyjęciem tego
sakramentu w parafii Dukla - Fara - w sobotę 26.09. - o godzinie 18.00.
5. W tygodniu Msze Święte o godzinie 18.00, tylko w sobotę Msza Święta ze
względu na Bierzmowanie będzie o godzinie 7.30.
6. W najbliższą środę - 23.09. - wspomnienie liturgiczne św. Ojca Pio, kapucyna
i stygmatyka.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl Zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej przesłaniem.
Dziękuje również tym, którzy pomagają w prowadzeniu tych stron.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę przed Odpustem św. Michała Archanioła26.09. - zgodnie z wolą i obietnicą - proszę rodziny dzieci komunijnych z obecnej
4 klasy. Dziękuję rodzinom; Pietruszka, Szydło, za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
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25 Niedziela zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
… „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy;
czyż nie o denara umówiłeś się ze mną?
Weź, co twoje, i odejdź.
Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo
jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim,
co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz,
że ja jestem dobry?” ...
z Ewangelii według Świętego Mateusza
(Mt 20, 1-16a)
Warto postawić sobie w swoim sumieniu,
w codzienności, to podstawowe pytanie;
A czym ja kieruję się w swoich wyborach ?!
Wiedzą, czy miłością? Łaską czy naturą ?. A może tylko zwykłym wyrachowaniem?
A może poszukuję tylko tego, co dla mnie przyjemne, co może mnie zadowolić.
Co zaspokoi dobre mniemanie o sobie. I to też dotyczy wyborów międzyludzkich.
Ale takie spojrzenie, przyjemne wybieranie nie przynosi długotrwałych owoców,
a jedynie chwilowe szczęście, a bywa, że i nawet z czasem rozczarowanie.
I wtedy warto się pytać - siebie samego - na modlitwie - dlaczego taką drogą
najczęściej idę ? Dlaczego tak właśnie postępuję ? Dlaczego ?.
Są też i wybory inne, te okupione wielkim wysiłkiem, wyrzeczeniem, postem (itp.)
a te owocują jakże inaczej. Podstawą życia w takich wyborach, relacjach jest Boża
Miłość, ta ukrzyżowana przynosząca wolność i odwagę życia w prawdzie.
Pamiętajmy o tym, zwłaszcza gdy może tracimy sens wiary i życia...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz

Więcej być niż mieć…

Wskazania św. Matki Teresy
z Kalkuty. Cz. 2.
Pokarm duszy.
Pisze święta Matka Teresa z Kalkuty;
Zawsze rozpoczynam moją modlitwę w ciszy,
ponieważ Bóg przemawia w ciszy serca. Bóg
jest przyjacielem ciszy – powinniśmy słuchać
Boga, bo istotne jest nie to, co my mówimy,
ale to, co On pragnie nam powiedzieć.
Modlitwa jest pokarmem duszy; czym krew
jest dla ciała, tym modlitwa jest dla duszy.
Dzięki modlitwie nasze serca stają się czyste
i łagodne, szlachetne. Czyste serce może
widzieć Boga, może mówić do Boga i dostrzegać miłość Boga w innych ludziach.
Mieć czyste serce to być otwartym i szczerym w stosunku do Boga i niczego
przed Nim nie ukrywać. Jeśli poszukujesz Boga i nie wiesz, gdzie rozpocząć swoje
poszukiwania, naucz się modlić i podejmij trud codziennej modlitwy. Szukaj Go
w ciszy, w modlitwie, adorując Go obecnego w Eucharystii, wtedy odnajdziesz Go
w cierpiących, potrzebujących twojej pomocy. Możesz się modlić zawsze
i wszędzie.
Jeśli będziemy się modlić, otrzymamy odpowiedź na wszystkie trapiące nas
pytania. Bez modlitwy nie potrafiłabym pracować nawet przez pół godziny.
Bóg obdarza mnie siłą dzięki modlitwie.
Rozpoczynaj i kończ swój dzień modlitwą.
Zwracaj się do Boga jak dziecko. Jeśli okaże się, że trudno ci się zdobyć na
modlitwę, możesz powiedzieć: „Przybądź, Duchu Święty, poprowadź mnie,
oświeć mój umysł, abym potrafił (a) się modlić”...
Podczas modlitwy podziękuj Bogu za wszystkie dary, bo każda rzecz pochodzi
od Niego, jest Jego podarunkiem dla ciebie. Możesz odmawiać Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo..., różaniec..., Wierzę w Boga…, i wszystkie powszechnie znane
modlitwy.
Jeśli uwierzysz w Boga i moc modlitwy, przezwyciężysz wszelkie uczucia
zwątpienia, lęku i samotności, którym ludzie powszechnie ulegają.
Podejmuj trud codziennej modlitwy. Ona poszerza serce, które otwiera się na
Boga, a Bóg sam siebie składa nam w darze.
Proście i szukajcie, a wasze serce stanie się tak ogromne, że będzie w stanie
przyjąć Boga i zachować Go na własność. Miłość zaczyna się w domu, dlatego tak
ważna jest każda rodzinna modlitwa. Jeśli razem będziecie się modlić,
pozostaniecie razem, będziecie wzajemnie darzyć się miłością, jaką Bóg
obdarza każdego z was.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.

13.08.1991 - modle się dziś za młodzież z Wietrzna by nie była letnia, by przyjęła
Jezusa Chrystusa. Rozpoczęła się druga cześć wizyty Jana Pawła II w Ojczyźnie,
połączona ze spotkaniem z młodzieżą świata na Jasnej Górze. Na Jasnej Górze
oczekuje na Papieża około milion młodych z różnych krajów zwłaszcza z Europy.
Wśród nich jest dwójka przedstawicieli z Wietrzna Ewa i Wojciech Kolanko.
Dziś na Apelu więcej ludzi - 86, ale młodych nie ma. Mocno przeżyłem transmisje
Mszy Świętej z Krakowa, gdzie Papież beatyfikował Anielę Salawę.
14.08.1991 - Ojciec Święty Jan Paweł II odwiedził Wadowice, odprawił Mszę
Świętą, konsekrował nowy kościół św. Piotra, ale nie dane mu było odwiedzić
Zakopanego, to hańba dla Ojczyzny - bo nas nie stać - to rzeczywiście hańba.
15.08.1991 - wielka uroczystość na Jasnej Górze, Msze Św. z tej racji w Wietrznie
o 8.00 i o 15.00. ale niestety moi parafianie w tym dniu dzisiejszym wyjechali
kombajnem w pole i Msza Święta o 15.00 odbywała się przy akompaniamencie
kombajnu (…) Ręce opadają, jak dotrzeć do tych moich parafian. Ile potrzeba
jeszcze pracy by wychować nowe pokolenie. Oni koszący uważają to za rzecz
normalną i dziwią się dlaczego się ksiądz temu sprzeciwia, mają o to jeszcze
pretensje… (…) Wyjeżdżam dziś na misje do Krzemienicy.
24.08.1991 - wytwarza się powoli w parafii mała grupa, której sprawy Boże nie są
obojętne, widać to już po Apelu, przychodzi do 50 osób, a zawsze pytam ile
wytrwa do końca?.
31.08.1991 - wytrwało na maryjnej modlitwie apelowej 37 osób. Jutro planujemy
dożynki na wzgórzu, w obecności parafian którzy tam przyjdą.
(cdn.)

