Intencje mszalne w tygodniu 23.11 - 29.11.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Danuta Sęp - od córki Agaty

Wtorek

17.00

+Helena i Tadeusz Artabuz

Środa

17.00

+Danuta Sęp - od siostry Alfredy

Czwartek

17.00

+Janina Zborowska - od koleżanek

Piątek

17.00

za zmarłych fundatorów i dobrodziejów Sióstr Służebniczek

Sobota

17.00

+Teresa Szwast - rocznicowa

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+Henryk Parylak - 2 rocznica śmierci

Niedziela

15.30

+ Danuta Sęp - od rodziny Guzików

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.11.2020 r.
1. 34 Niedziela Zwykła - w czasie epidemii - dziś równocześnie Uroczystość Jezusa
Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to Święto patronalne Akcji Katolickiej, oraz
Służby Liturgicznej ministrów i lektorów. Dziś zakończenie Roku Liturgicznego.
2. Pozdrawia nas wszystkich w parafii Radio Fara i zachęca do słuchania audycji
i transmisji - my również dziękujemy za pamięć o nas i za audycję o Wietrznie.
3. Codziennie trwa również w listopadzie modlitwa wypominkowa za zmarłych
polecanych w wypominkach - zyskujemy również odpusty zupełne i ofiarowujmy
je - za czyściec, i za naszych zmarłych.
4. Za tydzień - 29.11. - rozpoczniemy Adwent - pierwsza Niedziela Adwentu.
Wykorzystajmy ten czas adwentowy do pogłębienia życia wiarą, do rozwoju
modlitwy i życia duchowego. Codziennie - Roraty - przez adwent o godzinie 17.00
- niech to adwentowe oczekiwanie nas wzmocni i pogłębi życie modlitewne.
5. W tym roku ze względu na epidemię Św. Mikołaj nie przybędzie do nas do
Kościoła, ale my jednak pamiętajmy o tym patronie dobroci i życzliwości.
6. W Liturgii w tym tygodniu wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
7. 2500,00 złp. - to suma waszych ofiar z 3 niedzieli miesiąca listopada.
Bóg zapłać ofiarodawcom, którzy pamiętają o parafii i Kościele mimo epidemii.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do jej odwiedzania i zapoznania się z jej przesłaniem.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę 28.11. - proszę rodziny; Korab, Korab, Korab.
Dziękuję rodzinom; Czaja - Gryczka, Szopa, Rygiel, Guzik, Antoniewicz za ostatnie
sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela”- do odebrania -dla stałych prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”. Bardzo
proszę o wpłaty na Rycerza Niepokalanej na nowy 2021 r.
11. Odeszła do wieczności śp. Alfreda Drobek. Wieczny odpoczynek ...
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Uroczystość
Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego
nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych,
tegoście i Mnie nie uczynili'. I pójdą ci na mękę
wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego”...
z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 25, 31-46)
Najczęściej wielką niespodzianką jest bliźni,
drugi człowiek, o którym tak jednoznacznie
mówi dziś Jezus w Ewangelii. Nazywamy to czasem inaczej gościnność, również
eucharystyczna. Zanim zaczniemy przyjmować braci przybywających skądinąd,
warto zacząć ten znak przyjmowania od tych, których mamy obok. I zamiast
pędzić po Mszy Świętej do domu na złamanie karku, warto rozejrzeć się wokół
i może też kogoś zaprosić na kawę. Będzie to jeden z owoców dobrej, wytrwałej
modlitwy oraz czynnej miłości bliźniego. W modlitwie osobistej nie liczą się tylko
piękne i wzniosłe słowa, natchnienia, porywające uczucia. Najskuteczniejsza jest
ta modlitwa, gdy człowiek ma wrażenie zderzania się z murem pustą głową.
Ważne, by nie przestał uderzać, by był wytrwały i gotowy przyjąć to, co czasem
niespodziewane. Miłość zawsze prosi o zgodę, aby czyn nie był z przymusu, ale
z dobrej woli. Najpierw jest miłość, a potem nauka. Nigdy na odwrót . Kto nie
zafascynował się miłością, nauka będzie mu ciążyć. A kto miłości doświadczył
nawet bycie „sługą nieużytecznym” go nie przytłoczy, uwierzy w Ewangelię.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Oczy Matki Bożej z Guadalupe.

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

Oczy z obrazu Matki Bożej z Guadalupe są szczególnie tajemnicze.
Mimo mikroskopijnych rozmiarów, tęczówki i źrenice przedstawiają bardzo
szczegółowe wizerunki 13 osób.
Oczy wizerunku Matki Bożej z Guadalupe są jedną z największych zagadek nauki,
twierdzi peruwiański inżynier José Tonsmann, który bardzo dogłębnie zajmował
się tą „tajemnicą”. Ten absolwent Uniwersytetu Cornell spędził ponad 20 lat,
badając ów wizerunek Matki Bożej, namalowany na grubej i włóknistej pelerynie
noszonej przez św. Juana Diego, który dostąpił objawienia, jakie zdecydowanie
zmieniło historię kontynentu amerykańskiego.
Oczy z obrazu są szczególnie tajemnicze. Mimo że ich wymiary są mikroskopijne,
tęczówki i źrenice przedstawiają bardzo szczegółowe wizerunki 13 osób.
Te same osoby znajdują się w lewym i prawym oku, w różnych proporcjach,
tak jak ludzkie oczy przekazują obrazy.
Uważa się, że odbicie widoczne w oczach Matki Bożej z Guadalupe to scena,
w której Juan Diego przyniósł kwiaty dane mu przez Matkę Bożą jako znak dla
biskupa Fraya Juana de Zumarragi, co miało miejsce 9 grudnia 1531 roku.
Tonsmann badał oczy Matki Bożej z obrazu, wykorzystując swoje doświadczenie
z analizą zdjęć mikroskopowych i satelitarnych oraz umiejętności, które nabył,
gdy pracował dla firmy IBM.
Tonsmann rozpoczął swoje badania w 1979 roku. Rozszerzył tęczówki w oczach
Matki Bożej do skali jakieś 2000 razy większej niż w rozmiarze rzeczywistym,
a dzięki procedurom matematycznym i optycznym był w stanie dostrzec postaci
odbite w oczach Maryi. Według ustaleń Tonsmanna w samym obrazie
z Guadalupe mamy „coś, co nie zostało namalowane ludzką ręką”.
Wspomnienie liturgiczne Matki Bożej z Guadalupe w dniu 12 grudnia.

6.07.1994 - rozpocząłem remont plebani, odważyłem się, jest wiele lat zastoju,
a konieczność zmusza do remontu, zawilgocone ściany, mokre fundamenty,
rozpadający się kamień w fundamencie, brak izolacji i odwodnienia, opadające
tynki, żyły wodne, nie malowana w środku - nie było odświeżenia. 19 lat jestem
w Wietrznie a nic jeszcze nie było przy plebani robione. Do pomocy przy plebani
przyszli: Tadeusz Kamiński, Zygmunt Stadnicki, Ferdynand Gruszczyński, Adam
Nowak, Mieczysław Sajdak, Tadeusz Szopa, Andrzej Wyszkowski, Andrzej
Marosz, Edward Sajdak, Janusz Albrycht, Waldemar Bożentka, Jan Frankiewicz,
Zbigniew Nawratowicz, Krzysztof Porcek, Edward Czaja. Odnowiono szczyty
rozwalających się kominów, wycięto nowe wejście na strych, odkopano
fundamenty, czeka nas sporo pracy, co którzy przyszli pracowali ofiarnie
i fachowo. Plebania nie chroni przed zimnem tylko ogrzewa cały świat. Dobrze,
że zimy na razie są bardzo łagodne.
1.08.1994 - trwa nadal remont plebani. Przyszli do pomocy; Roman Szombara,
Paweł Wójtowicz, Szymon Bieniek, Marian Dubis, i Władysław Kobza. Pracowali
przy fundamencie plebani. Trwają też w Polsce obchody 50 - lecia powstania
warszawskiego. Chwała bohaterom. A przy plebani pracowali jeszcze; Stanisław
Jastrzębski, Stanisław Kamiński, Marek Karpaciński, Bogusław Godek, Kazimierz
Wójcik, Roman Szombara, Tadeusz Smaga, nadal trwają prace przy plebani.
7.08.1994 - Deszcz sprawił ze Odpust Maryjny był w kościele, a nie przy ołtarzu
polowym, żar w kościele wielki i wiele osób rozeszło się do domu po kazaniu,
deszcze był bardzo potrzebny, panuje wielka susza ale szkoda że wierni wyszli.
W dniu odpustu poprzedzonym nabożeństwem fatimskim, było mało ludzi, w
Miejscu Piastowym było Radio Maryja ze swoim programem, rano Msza Święta
o 8.00. Sumę celebrował ks. Władysław Szuma z Równego, suma była o 11.00.
Dołączyli kapłani z dekanatu; ks. Stanisław Siara, ks. Tadeusz z Jasionki,
O. Gwardian z Dukli, Ks. Edward z Lubatowej, ks. Stanisław z Bobrki, ks. Józef
z Głojsc, w sumie było 14 kapłanów. Parafianie pomagali ale wciąż ci sami.
Rozpoczęła się sierpniowa modlitwa apelowa, trwamy na niej wiernie o 21.00 dziś było 65 osób.
(cdn.)

