Intencje mszalne w tygodniu 23.08 - 29.08.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Karol i Stefania Bek

Wtorek

18.00

+Tadeusz Szopa - od kolegów i koleżanek ze Skansenu Bóbrka

Środa

18.00

+Tadeusz Szopa - od Guzik Danuty

Czwartek

18.00

+ Tadeusz Szopa - Uczniowski Klub Sportowy Dukla

Piątek

18.00

+Tadeusz Szopa - od rodziny Gierlickich

Sobota

18.00

+Tadeusz Szopa - od Jana Bogacz

Niedziela

8.00

Maria i Józef Bogacz - 3 rocznica śmierci

Niedziela

10.30

+Tadeusz Szopa - od Agnieszki i Wiesława Kucharskich

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.08.2021 r.
1. Dziś 21 Niedziela zwykła. Za tydzień ostania niedziela sierpnia - to równocześnie
niedziela adoracyjna, pamiętajmy o modlitwie przed Najświętszym Sakramentem.
2. 2250,oo złp. - to suma waszych ofiar - z 3 niedzieli miesiąca sierpnia. Bóg zapłać
ofiarodawcom, którzy wspierają naszą parafię i remont organów.
3. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy świętych: św. Różę z Limy,
św. Bartłomieja Apostoła, św. Monikę, św. Augustyna.
4. W sobotę - 28 sierpnia - na Mszy Świętej - kandydaci do Bierzmowania odnowią
swoje przyrzeczenia trzeźwościowe przed przyjęciem tego sakramentu, w tym
dniu równocześnie kolejne spotkanie formacyjne przed zaplanowanym też na
wrzesień egzaminem u księdza dziekana.
5. Za tydzień - po sumie - proszę na małe spotkanie - Radę Duszpasterską przed
wizytacją ks. bpa Stanisława zaplanowaną na 13 września.
6. W czwartek - 26.08 - Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Pamiętajmy
o duchowej stolicy naszego narodu i Obrazie Czarnej Madonny.
7. Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich dziękuje za wykonany wieniec dożynkowy,
za ich pracę i trud, za zaangażowanie, a Akcji katolickiej za wydatną pomoc
w zorganizowaniu parafialnych dożynek.
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 - 28.08. proszę rodziny; Woźniak, Biały,
Marosz. Dziękuję rodzinom; Ozimina, Pęcak - Longawa, Erdelii, Longawa za
ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - do odebrania dla prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Zapraszam jeszcze w tym tygodniu - parafian - na wieczorny Apel maryjny, na
nasze modlitewne „jestem, pamiętam, czuwam” - Apel o godzinie 20.45.
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Karmię Was tym, czym sam
żyję...
21 Niedziela zwykła
„Rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie,
czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie
po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom
Amorytów, w których kraju zamieszkaliście.
Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”...
z Księgi Jouzego (Joz 24, 1-2a. 15-17. 18b)
Ewangeliczne wezwanie do wiary, miłowania i do
służby jest stale aktualne w Kościele. W świecie,
w którym teraz żyjemy, coraz większymi krokami
wkracza w nasze życie egoizm i konsumpcjonizm,
reklama, ale pamiętajmy, że dar Miłości nigdy nie
powinien tracić na ważności. Miłość trzeba pielęgnować i na nowo odkrywać...
I trzeba wsłuchiwać się, co o niej mówi nam Jezus. I trzeba patrzeć na to, jak On
nas umiłował, jak miłuje swego Ojca i warto Jego naśladować. Wyrzucenie Pana
Boga z codzienności prowadzi do przekonania, że jest się samowystarczalnym,
a to prowadzi do zatracenia jedynego celu naszej ziemskiej wędrówki, a jest nim
zjednoczenie wieczne z Bogiem. Bóg daje wolność, nie pozostawia nas samymi.
Bóg daje wskazówki - Ewangelię - jak postępować, by zbliżać się ku Niemu. Nie
chce niczego od nas na siłę, na przymus, Bóg pragnie, byśmy z miłości ku Niemu
kroczyli drogą, jaką On wyznaczył. A taka droga zawiedzie nas ku zjednoczeniu
z Nim. Ta droga zaczyna się od wychowania dzieci, od zatroskania o wychowanie,
i o nowe pokolenia, nie zapomnijmy o tym, gdy zbliża się ku nam wrzesień.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

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

Dwa miesiące później otrzymał na Jasnej Górze sakrę
biskupią z rąk Kardynała Augusta Hlonda. Mocno
zapracowany biskup, starający się naprawić w swojej
diecezji zniszczenia dokonane przez okupanta, po
upływie niespełna trzech lat po raz kolejny został zaskoczony decyzją, jaką
względem jego osoby, podjął papież. W wyniku tej decyzji, 6 lutego 1949 r. miał
miejsce ingres Księdza Arcybiskupa Stefana Wyszyńskiego, Metropolity
Gnieźnieńskiego i Warszawskiego, Prymasa Polski, do Prokatedry Warszawskiej.
Od tej pory jego obowiązki nie ograniczały się do kierowania dwiema
archidiecezjami, ale polegały na faktycznym kierowaniu pracami całego Kościoła
w Polsce. Tę działalność umożliwiały Mu specjalne uprawnienia, jakie otrzymał
od Stolicy Apostolskiej. Warszawa, będąca wówczas siedzibą prymasa, leżała
jeszcze w gruzach, a większość jej świątyń, łącznie z katedrą, było w opłakanym
stanie. Okres, w którym Prymas Wyszyński stanął na czele Kościoła w Polsce z
wielu względów był bardzo trudny. „Były to lata – jak pisze w poświęconej
kardynałowi książce A. Micewski – kiedy każde słowo rzucone z ambony
stanowiło ryzyko, mogło mieć daleko idące konsekwencje polityczne. Prymas
potrafił jednak mówić w taki sposób, […] by niepotrzebnie nie niepokoić władz
państwowych […] stał się jedynym, człowiekiem w Polsce, do którego całe
społeczeństwo miało bezgraniczne zaufanie.” Stąd popularne stało się
określanie Prymasa interreksem, co wynikało z nawiązania do dawnej tradycji
historycznej. W oczach społeczeństwa powojenna władza polityczna była władzą
narzuconą, dlatego najwyższy dostojnik kościelny, niezależnie od swojej woli, z
każdym rokiem stawał się coraz bardziej postacią polityczną. Prymas Wyszyński
od chwili przybycia do stolicy dostrzegał pilną potrzebę znalezienia modus
vivendi Kościoła ze sprawującą rządy partią polityczną. Wspominając ten okres
zaznaczył w swoich „Zapiskach więziennych”: „Pragnąłem doprowadzić za
wszelką cenę do stworzenia stałego ciała porozumiewawczego między
Episkopatem a Rządem, które później powstało w postaci Komisji Mieszanej.”
UDZIAŁ PRYMASA W TWORZENIU POWOJENNEJ HISTORII KRAJU.
Pierwsze spotkanie przedstawicieli Episkopatu z przedstawicielami rządu w
ramach tzw. Komisji Mieszanej odbyło się 6 lipca 1949 r. Początkowo posiedzenia
odbywały się dość regularnie, a komisja zaczęła przybierać charakter organu
przygotowującego projekt porozumienia między kościołem a państwem. Do
podpisania tego porozumienia doszło 14 kwietnia 1950 r. w Warszawie. Już
wtedy ten dokument był poddawany różnym ocenom. Część społeczeństwa
uważała, że zawarta jest w nim gwarancja praw Kościoła w komunistycznym
państwie i uznawała go za przejaw dojrzałości duchowego przywódcy narodu. Z
kolei
opozycja zarzucała Prymasowi zawieranie takich układów z

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Czy są grzechy nie do przebaczenia ? Cz. 9.

Tak. Dla Ojca jest to powrót do tego, co było dawniej. Dla niego, nie. Nie chce,
żeby było jak dawniej. Nie chce nawet w najmniejszej mierze podwójnego życia –
trochę w domu - trochę poza domem. On teraz już chce pełnego życia w domu,
blisko Ojca. Nawet gdyby za chwilę kazano mu iść spać ze sługami. Nic się nie liczy
tak naprawdę, tylko to, że jest w domu, u siebie, w Rodzinie.
Tymczasem starszy syn… Starszy syn, tak jak to miał w zwyczaju od wielu już lat,
do późna przebywał na polu. Trzeba było tylu rzeczy doglądnąć. Zresztą, jak się
czegoś samemu nie zrobi, to nikt tak tego nie zrobi. (?) Kiedy jednak zakończył to,
co miał zaplanowane na ten dzień, powoli zaczął zmierzać do domu, przepatrując
jeszcze po drodze to i owo... Nagle coś zwróciło jego uwagę. Muzyka? Tańce?
W jego domu? W tym domu, który był od lat jakby domem żałoby. Co się stało?
Zanim odpowiednio zareaguje, lepiej się wypytać.
Takich wieści jednak nie mógł przewidzieć. Wszystko, tylko nie to. Ten łajdak,
rozpustnik, nierób pierwszej wody wrócił? Jakim prawem? Co za bezczelność?
I Ojciec wyprawił ucztę na przywitanie? O, nie. Dopóki tamten będzie w domu,
jego noga tam nie postanie. Niech Ojciec wybiera pomiędzy nimi.
Ojciec jednak nie chciał wybierać. Zaczął tłumaczyć, że nigdy nie robił i nie ma
zamiaru robić między nimi różnicy: Ty zawsze jesteś przy mnie … A On powrócił
synu mój, Twój brat ... Rozumiesz Synu mój ?
(cdn.)

