Intencje mszalne w tygodniu 22.11 - 28.11.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Czelniak Danuta

Wtorek

17.00

+Tadeusz Czaja - 20 rocznica śmierci

Środa

17.00

+Julia Czaja

Czwartek

17.00

+Jerzy Mazur

Piątek

17.00

+Henryk Parylak - 3 rocznica śmierci

Sobota

17.00

+Zofia Pytlak i Jan Jaracz

Niedziela

8.00

+Teresa Szwast

Niedziela

10.30

+Andrzej i Agata Chrobaczyńscy

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 21.11.2021 r.
1. Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Dziś po sumie wystawienie
Najświętszego Sakramentu i powierzenie się Jezusowi Królowi Wszechświata
w akcie oddania Jemu całego Kościoła i naszej wspólnoty parafii.
2. Codziennie - w tygodniu - modlitwa wypominkowa za zmarłych.
3. Za tydzień rozpoczynamy już czas Adwentu, czas tęsknoty, modlitwy, i czas
oczekiwania na przyjście Boga i na Boże Narodzenie. Wymiar każdego Adwentu
jest szczególny. Nie zmarnujmy tych dni, odszukajmy ścieżki i drogi do Kościoła,
do sąsiadów, do rodzin, wyjdźmy trochę z naszych izolacji, by odkryć i zobaczyć,
że potrzebujemy wspólnoty do naszego duchowego rozwoju.
4. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy; św. Cecylii, św. Klemensa,
św. Męczenników z Korei, św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
5. Dziękuje parafianom za ofiary na kościół i na remont organów z racji 3 niedzieli
miesiąca listopada.
6. Powoli organy powracają już do naszego kościoła. Odbiór konserwatorski już
7 grudnia, ufam, że na pasterce będą już nam towarzyszyć swoim głosem.
7. Za tydzień - od niedzieli - P. Janusz nasz organista będzie już rozprowadzał
opłatki na stół wigilijny. Pamiętajmy o jego posłudze...
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 27.11. - proszę rodziny; Wiatr, Smaga, Grad,
Krawczyk. Dziękuję rodzinom; Świstak, Sapok, Szczurek, Guzik, za ostatnie
sprzątnie i za kwiaty kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
11. Również za tydzień można będzie nabywać świece Caritas na stół wigilijny.
12. Dziś zapowiadana zbiorka do puszek - w ramach akcji Caritas - dla migrantów.
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Karmię Was tym, czym sam żyję...
Niedziela Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata.
…Piłat zatem powiedział do Niego:
„A więc jesteś królem?”
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem.
Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem
na świat, aby dać świadectwo prawdzie.
Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.
z Ewangelii według Świetego Jana
(J 18, 33b-37).
Jezus Chrystus umarł za wszystkich ludzi, nie
tylko za wielu, czy za niektórych. To tak chyba
dla porównania jak z płynącą rzeką: każdy
może podejść i zaczerpnąć wody; każdy może
się w niej również i wykąpać. Ale nie każdy chce... (!)
Pan Jezus przelał na krzyżu krew za wszystkich, ale nie wszyscy z tego daru chcieli
i chcą skorzystać. A czy w przyszłości będą chcieli? Tylko Bóg to wie. Dlatego dla
nas dziś, tutaj i teraz, tak ważne jest przypomnienie. Jest niebo, piekło, czyściec.
Jest możliwość i wiecznego potępienia, śmierci wiecznej, to możliwość całkiem
realna, przez nasze wybory. Nie stawiamy granic Bożemu Miłosierdziu, ale nie
wolno zuchwale grzeszyć, i mówić, że styl życia - tu na ziemi - nie ma znaczenia dla
naszego życia w wieczności. Ma to ważne znaczenie. I co na to Jezus, nasz Bóg?
Dla Niego nie ma ludzi ważniejszych i mniej ważnych, Bóg nie różnicuje wymagań,
od wszystkich żąda tego samego: byśmy byli jak On, byśmy trwali w Miłości.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą ...

„Winda do nieba” - św. Teresa od
Dzieciatka Jezus.
(uśmiechnięta święta )

Droga do nieba, którą zaprezentowała całemu światu
święta Teresa, nazywa się „małą drogą” lub „drogą
dziecięctwa duchowego”. Jej pomysłem była winda
do nieba. W dawnych wiekach Kościoła świętość była
postrzegana jako zdobywanie stromego górskiego
szczytu. Tak to właśnie opisał św. Jana od Krzyża –
„Droga na Górę Karmel”... Teresa od Dzieciątka Jezus
jego duchowa spadkobierczyni przestawiła wszystko
do góry nogami – ona bowiem wjechała windą do
nieba, z pominięciem żmudnego wleczenia się po schodach na górę. Skąd wzięła
swoją inspirację i pomysł ? Żyła w II połowie XIX wieku. Charakterystyczną cechą
tamtej minionej epoki XIX w. była rewolucja technologiczna. Obserwując jeden z
nowych wynalazków, doznała inspiracji: wysiłek wchodzenie po stopniach, po
schodach, u ludzi bogatych z powodzeniem zastępuje je winda. Ja chciałabym
znaleźć taką windę, aby wznieść się aż do Jezusa, gdyż jestem za mała, żeby
wspinać się po stromych schodach doskonałości… Co to oznacza w praktyce?
Nie wzrastać, przeciwnie – stawać się coraz mniejszym i pokorniejszym - dlatego
droga, którą zaprezentowała światu Teresa, nazywa się „małą drogą” lub „drogą
dziecięctwa duchowego”. Święta Teresa ukazała 5 kroków na tej drodze;
1. Stać się jak dziecko. Uznać swoją bezradność w zdobywaniu kolejnych „stopni
świętości”. Oczekiwać wszystkiego od Pana Boga, tak jak małe dziecko, które
wszystkiego oczekuje od matki.
2. Ufać na ślepo. Jej drogą do nieba było „ufne rzucenie się w ramiona Boga
Ojca”... oczekiwała wszystkiego od Pana Boga.
3. Przyjmować, to co przychodzi. Nie chcieć być wielkim – mistykiem, świętym,
kimś kto wskrzesza zmarłych, wypędza duchy, ewangelizuje, itp. W tym
pragnieniu kryje się bowiem ukryta pycha. Teresa nazywa się więc „ziarenkiem
piasku”, „małym nic”. Proponuje, aby ten kto jest mały, stał się jeszcze mniejszy
– wie,
że bezbronność przyciąga Boga i Jego łaskę.
4. Kochać „aż do bólu”. Kluczem nie jest: robić dużo, ale: wiele kochać.
Gotowanie zupy i zbijanie półki może mieć charakter zbawczy. Podobnie większy
sens może przynieść picie nieposłodzonej herbaty niż biczowanie się do krwi.
Wszystko zależy od pragnienia miłości. Bóg jest nieprzewidywalny!
5. Wysypiać się na modlitwie. To chyba najprzyjemniejsze. Ale tylko pozornie.
Jeżeli potrafisz iść przed Najświętszy Sakrament i zasypiać z ufnością w objęciach
Mistrza z Nazaretu, to znaczy, że jest to „zasypianie” bez wyrzutów sumienia, że
się zmarnowało czas. To jest szczyt mistyki i przedsionek nieba. Papież Pius XI
wypowiedział się w sposób jednoznaczny: „ świat cały wejść musi na tę małą
drogę”. I podobnie mawiał również św. Jan Paweł II.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.

Dlaczego Kościół chroni tajemnicę spowiedzi? Cz. 3.
Tajemnica sakramentu spowiedzi nie stanowi w żadnym wypadku tolerowania
zła. Jest jedynym prawdziwym antidotum na zło, lekarstwem na zło, poprzez
zwrócenie się grzesznika do miłosiernego Boga i drogę zadośćuczynienia.
Spowiednik nie może bowiem wymagać - jako warunku uzyskania rozgrzeszenia
np., aby penitent oddał się - jeśli taka byłaby sytuacja - w ręce władzy i wymiaru
sprawiedliwości. Ksiądz na spowiedzi może pouczyć penitenta, który doświadczył
zła od innych, o przysługujących mu prawach, o instrumentach prawnych, żeby
dochodzić sprawiedliwości na forum cywilnym czy kościelnym. Sam jednak nie
może tego zrobić, bo zobowiązuje go do tego tajemnica spowiedzi.
Zmuszanie zatem spowiednika i Kościół - w naszych współczesnych czasach - do
zrezygnowania z ochrony tajemnicy spowiedzi - co jest postulatem w niektórych
krajach - byłoby wystąpieniem przeciw wolności Kościoła i wolności religijnej.
Tajemnica spowiedzi jako pieczęć sakramentalna, ma zupełnie inny charakter niż
„tajemnice zawodowe”, które dotyczą poszczególnych kategorii osób: np.
lekarzy, psychologów, psychoterapeutów. (itp.)
Takie tajemnice zawodowe powinny być zachowana na mocy prawa naturalnego
poza „szczególnymi przypadkami”, kiedy zachowanie tej tajemnicy mogłoby
przynieść poważne szkody, możliwe do uniknięcia, gdyby ją wyjawiono.
Spowiedź zaś ma charakter pieczęci wiecznej. Tak uczy nas wierzących Katechizm
Kościoła Katolickiego.

