Intencje mszalne w tygodniu 26.09 - 3.10.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

+Natalia Worach - od koleżanek z pracy

Wtorek

18.00

+Natalia Worach - od rodziców

Środa

8.00

za dusze w czyśćcu cierpiące

Środa

12.00

Środa

18.00

+Natalia Worach - od rodziny

Czwartek

18.00

37 lat małżeństwa Piotra i Mirosławy

Piątek

18.00

+Franciszek i Leonia Czelny

Sobota

18.00

+za zmarłych z rodzin; Jastrzębscy, Solińscy, Orłowscy

Niedziela

8.00

+Marian i Krzysztof Dziadowicz

Niedziela

10.30

+Natalia Worach - od Wioletty i Jana Jastrzębskich

Niedziela

15.30

za parafian

Suma odpustowa

Ogłoszenia duszpasterskie - 26.09.2021 r.
1. 26 Niedziela zwykła. Dziś niedziela adoracyjna w naszej parafii. Pozostańmy
z Jezusem Eucharystycznym na modlitwie przed Jego Sercem.
2. 3.100,00 to suma waszych ofiar z 3 niedzieli miesiąca września. Bóg zapłać
ofiarodawcom, którzy pamiętali o parafii.
3. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu wspominamy; Św. Wincentego a Paulo,
Św. Wacława, Świętych Archaniołów, Św. Hieronima, Św. Teresę od Dzieciatka
Jezus, Świętych Aniołów Stróżów.
4. W środę - 29.09 - Odpust Św. Michała Archanioła. W tym dniu Msze Święte
o godzinie; 8.00, 12.00 i 17.00.
5. W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca października. Do
chorych z Panem Jezusem udam się w piątek od godziny 8.00.
6. Rozpoczynamy miesiąc różańcowy, październik, od piątku. Codziennie Msza
Święta i Nabożeństwo Różańcowe z konkursem biblijnym o godzinie 17.00.
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 - 2.10. proszę rodziny; Szydło, Szyszlak,
Marosz, Szyszlak. Dziękuję rodzinom; Rożnowski, Sporniak, Mazur, Jastrząb,
Mazur, za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty. Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
1o. Zapowiedzi przedślubne; Joanna Uliasz c. Marka i Beaty Malinowskiej - parafia
Wietrzno i Kamil Mącidym s. Mariusza i Teresy Cichoń - parafia Dukla - Fara.
Zapowiedź I.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 39 / 25. 09. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym
sam żyję...
26 Niedziela zwykła - Rok B
„Kto wam poda kubek wody do picia,
dlatego że należycie do Chrystusa,
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci
swojej nagrody”...
Z Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 9, 38-43. 45. 47-48 )
Dla Pana Boga nie jest ważne to - a tak właśnie
głosi ten świat, w którym żyjemy - czy my dziś
odnosimy w życiu sukcesy, choć dla nas - w tym świecie - wydaje się to tak bardzo
ważne. Dla Boga, naszego Ojca, ważna jest wierność. I to zarówno w chwilach
wielkich, jak i w prozie codziennych spraw i obowiązków. Wziąć krzyż codzienny
w wierności, oto dar, czyli co mamy wziąć ? Mamy wziąć swoje powołanie, misję,
zadania, i wiernie trwać, bez tego pytania naszych czasów; ile trzeba będzie za
wierność Ewangelii zapłacić ? U Boga jest inaczej. Nie trzeba płacić pieniądzem,
czasem płacimy znoszeniem krzywych spojrzeń, pukania się po głowie, czy też
przyjmowania złośliwych oskarżeń; a nawet są i tacy, którzy płacą dziś więzieniem
czy własną krwią. Bywały i takie czasy, w których za bycie chrześcijaninem trzeba
było zapłacić męczeństwem. Choć może byłoby wygodne nam mieć zysk, uznanie,
splendor. Ale nie takiego mamy Boga. Nasz Bóg wisi na krzyżu. I nic nie stoi na
przeszkodzie, byśmy Go w tym umieraniu dla życia naśladowali. Cóż zresztą ma
nam do zaoferowania świat? W perspektywie nieuchronnej śmierci wszystko to
przemija. Tylko Bóg daje życie wieczne, pamiętajmy o tym czytając Ewangelie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

P. Urszula Szpiech; Dokumentalna
i literacka wartość więziennych
wspomnień Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Cz. 9.

Postępowanie, na jakie pozwolił sobie rząd wobec
jego osoby, uważał za jawne pogwałcenie praw
Konstytucji, dlatego zależało mu na zgromadzeniu
faktów, które mogły być pomocne przy tworzeniu
aktu obrony. Czym jeszcze mógł kierować się
Kardynał, gdy zaczął spisywać swój więzienny
dziennik? Na pewno w odosobnieniu cierpiał na
nadmiar czasu. Jego aktywne życie zostało
zahamowane, musiał oswajać się z samotnością, więc spisywanie notatek
przynosiło pewne ukojenie, było chwilową ucieczką od przytłaczającej
rzeczywistości.
Ponadto „ukryty przed świtem” Kardynał wiedział, jakimi
oszczerstwami obrzucono aresztowanego bpa Kaczmarka. Obawiał się, że ta
sytuacja może się powtórzyć, dlatego kolejnym motywem spisywania notatek
było pragnienie ukazania prawdy na temat stosunków, do jakich dochodziło
między państwem a Kościołem podczas pięcioletniego okresu jego pracy na
stanowisku Prymasa Polski.
Każdy diarysta jest świadkiem czasów, w których żyje, a jego relacja stanowi
mniej lub bardziej subiektywny obraz zdarzeń, ludzi i doświadczeń, o których
pisze. Dziennik Prymasa, jak sugeruje tytuł, przekazuje wiedzę o życiu człowieka
w instytucji zwanej więzieniem. Na całokształt tego świadectwa składają się m.in.
: opisy kolejnych miejsc i warunków przetrzymywania, celne uwagi na temat
„panów w ceratach”, sprawujących nad nim bezpośrednią opiekę, osób
duchownych „dodanych” mu jako współtowarzyszy niewoli, służbowych lekarzy
oraz reprezentantów władzy państwowej. Dopełnieniem przekazu są refleksje
dotyczące aktualnych spraw politycznych, narodowych i moralnych, a także
liczne relacje dotyczące stanu ducha i ciała uwiezionych. Kardynałowi, piszącemu
więzienny pamiętnik, musiało mocno zależeć na wiarygodności, a tym samym
rzetelności przekazu, czego dowodem są drobiazgowe opisy podstawowych
uwarunkowań życia. Jako przykład mogą posłużyć uwagi dotyczące wyglądu
rywałdzkiej celi: „Pokój robi wrażenie mieszkania świeżo i pośpiesznie
opuszczonego. Łóżko nie jest zasłane, pozostawiono osobiste rzeczy zakonnika,
który tu mieszkał. […] Wszystkie meble są w stanie ruiny, biurko trzyma się
ściany, podobnie szafka nocna, miednica z niewylaną wodą, w szafie osobista
bielizna i ubranie. Na podłodze sterta książek przykrytych papierem. Podłoga
brudna, po katach pełno kotów.” Przywołane informacje, dotyczące warunków
lokalowych, z którymi spotkał się na wstępie swej więziennej drogi Kardynał,
świadczą o jego wnikliwości i trafnej ocenie sytuacji. Dziś już wiadomo, że
aresztowanie zostało przyśpieszone, a klasztor w Rywałdzie - wybrany dość
niespodziewanie, dlatego mieszkających w nim zakonników usuwano w ostatniej

Popatrzmy z wiarą...

Bardzo dziękujemy wszystkim tym, którzy zamawiali
Msze Święte za +śp. Tadeusza, a były one również
celebrowane w kościele w Wietrznie,
oraz poza naszą parafią przez
ks. Łukasza Mroczka w tych ostatnich
miesiącach. Dziękujemy za ofiary, za
modlitwę i za udział w pogrzebie
+śp. Tadeusza.
Bóg zapłać.
Dziękuję ... Rodzina.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Znaczenie słów modlitwy „Zdrowaś, Maryjo”.
Odkryj jej głęboki sens. Cz. 3.

Módl się za nami grzesznymi...
Aby wyjaśnić sens tego fragmentu modlitwy, Franciszek opowiada anegdotę:
„Pamiętam, jak kiedyś w sanktuarium w Luján siedziałem w konfesjonale, przed
którym była długa kolejka. Stał w niej też pewien nowocześnie wyglądający
chłopak, z kolczykami, tatuażami itd. Przyszedł, żeby mi opowiedzieć o tym, co
mu się przydarzyło. Miał poważny, trudny problem. Powiedział: opowiedziałem
to wszystko mamie i ona mi powiedziała – idź do Matki Bożej, a ona ci powie, co
masz robić - Oto kobieta, która miała prawdziwy dar rady. Nie wiedziała, jak
rozwiązać problem syna, ale wskazała mu właściwą drogę: idź do Matki Bożej,
ona ci powie. To jest dar rady. Ta prosta, skromna kobieta dała swojemu synowi
najlepszą radę. I ten chłopak powiedział mi: popatrzyłem na Matkę Bożą
i poczułem, że powinienem zrobić to, i to, i to… Ja nie musiałem nic mówić,
mama tego chłopaka i on sam powiedzieli już wszystko. To jest dar rady. Wy,
mamy, które macie ten dar, módlcie się o niego dla waszych dzieci. Dar radzenia
dzieciom jest darem Bożym”.
Teraz i w godzinę śmierci naszej ...
Oddajmy się w opiekę Maryi, wzywa papież Franciszek, „aby jako matka naszego
pierworodnego brata, Jezusa, nauczyła nas przyjmować taką matczyną postawę
wobec naszych braci, by nauczyła nas pełnego szczerości przyjmowania,
przebaczania, dawania siły, ufności i nadziei. To właśnie robi każda mama”.
Droga Maryi do nieba zaczęła się „od tego „TAK” wypowiedzianego w Nazarecie,
w odpowiedzi na słowa niebiańskiego Posłańca, który zwiastował wolę Boga
wobec niej. I tak właśnie jest: każde „TAK” powiedziane Bogu jest krokiem
w stronę nieba, w stronę życia wiecznego”.
Amen. Niech się tak stanie.

