Intencje mszalne w tygodniu 22.02 - 28.02.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+ Stanisław Jastrzębski - od brata Tadeusza z żoną

Wtorek

17.00

+Edward Korab

Środa

17.00

85 - lat życia P. Józefa Matelowskiego

Czwartek

17.00

+Justyna, Franciszek, Kazimierz, Henryk Krężałek

Piątek

17.00

+Urszula Pasternak, Janina Badura

Sobota

17.00

+Stanisław Jastrzębski - od brata Jana z rodziną

Niedziela

8.00

+Jan i Helena Kamińscy

Niedziela

10.30

86 - lat życia Zofii Liwosz

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 21.02.2021 r.
1. Dziś 1 Niedziela Wielkiego Postu. Pamiętajmy jak bezcennym darem jest ten
czas Wielkiego Postu i starajmy się przez; modlitwę, post, jałmużnę tak głębiej
praktykować w tych dniach wiarę i oczyszczać swoje serca na Paschalne Święta.
2. Dziś klasa trzecia składa również swoje przyrzeczenia trzeźwościowe na koniec
kolejnego tygodnia trzeźwości w Polsce. Po Mszy Świętej spotkanie dla rodziców
dzieci klasy trzeciej w salce parafialnej.
3. Zachęcam parafian do wpisywania się na Wielki Post do Księgi Trzeźwości na
Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa. Odkrywajmy tym samym wartość modlitwy
wstawienniczej i wstawiennictwa za innych.
4. Gorzkie Żale - zawsze w niedzielę - o godzinie 15.00. Kazania pasyjne głosi nam
ks. Piotr Leja, wikariusz z parafii Równe.
5. Za tydzień - 28 .02. - niedziela adoracyjna. Pamiętajmy o modlitwie w ciszy
przed Najświętszym Sakramentem.
6. Drogę Krzyżową w najbliższy piątek poprowadzą dla nas lektorzy i ministranci
naszej parafii. Bóg zapłać Akcji Katolickiej za modlitwę w piątek.
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 - 27.02. proszę rodziny; Kusiak, Longawa,
Kopczak. Dziękuję rodzinom; Frankiewicz, Cichoń - Lawera - Kozubal za ostatnie
sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla stałych prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
10. Pamiętajmy o naszych wspomnieniach do zaplanowanej książki o Wietrznie
„Wietrzno, Oczami Świadków”...
11. Skarbonki *Caritas* składamy w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Niech one
będą znakiem tych wielkopostnych dni.
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1 Niedziela Wielkiego Postu
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię.
A przebywał na pustyni czterdzieści dni,
kuszony przez szatana”...
z Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 1, 12-15 )
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie
a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje
a potomstwo jej: ono ugodzi cię w głowę,
a ty ugodzisz je w piętę”… (Por. Rdz 3,15).
Dla nas wierzących jest to zdanie największej
wagi ze Starego Testamentu, jest to pierwsza
„Dobra Nowina”, pierwsza Ewangelia...
Te słowa są równocześnie karą Bożą za to, że
wąż - szatan - skusił pierwszych ludzi do buntu przeciw Bogu. W tym zdaniu jest
odpowiedź i na to, skąd się wzięło zło. Bożą odpowiedzią na grzech człowieka jest
obietnica zbawienia, która ziści się w Jezusie Chrystusie. W walce z ludzkością
Szatana czeka klęska: potomek Niewiasty zada mu cios decydujący o przegranej.
Zbawcze zwycięstwo dobra nad złem, które objawi się w Ewangelii przez Paschę,
przez tajemnicę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, jest dla
nas nadzieją na zwycięstwo w walce z własnymi słabościami. Walka ta stanowi
dobrą inspirację do troski o rozwój Królestwa Bożego w naszym sumieniu - sercu.
Bóg usuwa zło, czyni nas nowymi wewnętrznie, w ten sposób sprawia, że odradza
się w nas radość. Odwagi, to Jezus zwycięża. Idźmy z wiarą w ten Wielki Post.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Małe rozważanie na
Wielki Post 2021.

W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu
powróćmy wiarą i rozważaniem do raju,
do biblijnego raju Eden. Rozważmy jak
działa w raju zło, gdyż jest to prototyp
równocześnie i naszego kuszenia.(!)
Adam i Ewa po pokusie i rozmowie w raju
z wężem - szatanem - byli z siebie bardzo
niezadowoleni, nie spełniły się ich pragnienia, stali się jakby nieco współczesnymi
perfekcjonistami, dążyli do bycia jak najlepszymi, by „udowodnić Bogu”, że do
niczego nie jest im On już potrzebny. A bez Boga człowiek zaczyna wierzyć w to,
że sam może się zbawić, sam może się oczyścić, sam rozgrzeszyć. (itp.) Ale gdy
pierwsi rodzice oderwali się od Boga, cały ich świat, który do tej pory był dla nich
przyjazny, stał się nagle dla nich zagrożeniem. Biblia jest księgą pełną mądrości.
Potrafi w jednym zdaniu opisać całą historię człowieka. W jednym zdaniu wyrazić
jego tajemnicę. A jeśli Pismo Święte - i to nie jest przypadek - zaczyna się od tej
historii Adama i Ewy, to winno to być i dla nas przypomnieniem i wskazówką.
Oni w raju zerwali i spożyli owoc z drzewa, a tym samym odrzucili też przymierze
z Bogiem. Tak, pierwsi ludzie oddalili się od Boga, odcięli wieź łączącą ich z Nim,
przez którą do tej pory pobierali miłość, wiedzę i dobroć. Adam i Ewa okazali tym
samym nieposłuszeństwo, brak zaufania i zostali sami. Zawsze, kiedy człowiek
odejdzie od Boga, zaczyna Go widzieć inaczej. Dziś jest podobnie, dlatego krytyki
słowne na Kościół, to znak, że z jakiegoś powodu ktoś jest oddalony od Boga.
Czasami może przez grzech, romans, czasami przez pokręcenie życiowych dróg.
Kościół przestaje zachwycać, kiedy przestaje się do niego chodzić. Znany jest
przykład z witrażami w świątyniach. Kiedy patrzy się na nie z zewnątrz, wydają
się czarną plamą, ale gdy wejdzie się do środka, stają się arcydziełami sztuki. Im
bardziej oddalamy się od Boga, tym bardziej Kościół wydaje nam się brzydki, zły,
podejrzany. Przypomnijmy sobie jak zareagował Adam i Ewa, kiedy po grzechu
usłyszeli głos Boga? Przestraszyli się i ukryli się. Św. Jan Chryzostom mówił, że
każdy kapłan, który głosi słowo Boże, walczy z szatanem, dlatego powinien znać
też jego chwyty. To nie dotyczy tylko księży. Każdy z nas powinien poznać broń
stosowaną przez szatana. Przede wszystkim jest to wzbudzanie wstydu i strachu,
upokorzenia, złości, postrzega się wtedy Boga nie jako Ojca i Przyjaciela, ale jako
wroga, który coś ukrywa, czegoś nam nie daje. I tak zaczyna się głęboki lęk przed
Bogiem i dążenie do bycia jak najlepszymi, by udowodnić Bogu, że do niczego nie
jest już nam potrzebny. A bez Boga zaczynamy wierzyć w to, że sami możemy się
zbawić. I człowiek wtedy jakby zaczyna bawić się z Panem Bogiem w chowanego.
Pan Bóg jest cierpliwy, zniża się do ludzkiego poziomu i daje znak swojej opieki.
Zaufaj… mówi, ubiera człowieka w szatę, ukazuje jak bardzo lęk sprowadza nas
do poniżenia. Bóg bierze nas w obronę. Pamiętajmy o tym w Wielkim Poście.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Stare znaki – nowa treść.
Eucharystia i Golgota.

Śmierć Jezusa, w którą każdy chrześcijanin został wszczepiony przez chrzest,
przez sakrament wtajemniczenia chrześcijańskiego przynosi nam wyzwolenie od
śmierci wiecznej, a jednocześnie pozwala pielgrzymować do wieczności we
wspólnocie Nowego Ludu Bożego w Kościele. Te dwa wymiary prawdy o śmierci
Jezusa dla naszego zbawienia przypominają słowa ustanowienia Eucharystii: „To
czyńcie na Moją pamiątkę”... Tak oto stara żydowska wieczerza paschalna nabrała
w Wieczerniku z Jezusem nowego znaczenia; stała się Nową Paschą, stała się
uobecniającą pamiątką śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Stała się jakby ciągle
na nowo składaną ofiarą Chrystusa. Odtąd „ile razy ten chleb spożywamy i pijemy
z tego kielicha”, głosimy śmierć Chrystusa, oczekując Jego przyjścia w chwale.
Ta Obecność, to również Golgota w każdym kościele.
Eucharystia jest uobecniającą pamiątką Pana. Tak. Kościół ciągle wierzy, że
„ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której na Paschę naszą
ofiarowany został Chrystus, dokonuje się dzieło naszego odkupienia”. Tak Msza
Święta to Golgota. Stojąc lub siedząc w dziewiątej ławce kościoła, tak naprawdę
jestem na samej Golgocie. Na ołtarzu rozdzielone leżą Ciało i Krew Chrystusa.
Jak wtedy, gdy On konał na krzyżu. Czy ja podejdę do ołtarza, by przyjąć jego
Ciało, czy ja zaczerpnę z owoców odkupienia ?!.
Podczas Eucharystii naprawdę spotykam się z Jezusem Chrystusem. Jest, bo
obiecał być tam, gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni są w Jego imię. Jest obecny
w Słowie Bożym, w osobie stojącego za ołtarzem kapłana. Ale przede wszystkim
jest obecny w Swoim Ciele i w Swojej Krwi. Czy ja to dostrzegam ? Czy ja widzę,
czy patrzę z miłością na ten cud Golgoty w moim kościele ?

