Intencje mszalne w tygodniu 26.10 - 1.11.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

o zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Grad

Wtorek

17.00

+Anna Kozubal – Karlicka

Środa

17.00

+Danuta i Edward Sęp - od Leszka z rodziną

Czwartek

17.00

+Danuta Sęp - od Heleny z rodziną

Piątek

17.00

+Danuta Sęp - od Róży Krystyny Korab

Sobota

17.00

+Danuta Sęp - od koleżanek z pracy

Niedziela

8.00

+zmarli z rodziny Matelowskich i Zajchowskich

Niedziela

10.30

+Jan i Emilia Malinowscy i Zbigniew Cichy

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 25.10.2020 r.
1. 30 Niedziela zwykła - w czasie epidemii w Polsce i na świecie - z urzędowym,
państwowym limitem wiernych w Kościele - nie zapomnijmy równocześnie
o modlitwie w naszych domach, rodzinach, oraz też o zadośćuczynieniu za
dyspensę ks. Arcybiskupa Adama Szala na ten trudny dla nas czas.
2. Dziś Niedziela Rocznica poświecenia Kościoła, czyli oddania Kościoła na służbę
Bogu. Nie zapomnijmy o kościele, to nasz Dom.
Dziś równocześnie nasza niedziela adoracyjna, pozostańmy w kościele z Jezusem
Eucharystycznym na chwilę modlitwy, na dialog z Nim.
3. W tym tygodniu - w sobotę - zakończenie Nabożeństw Różańcowych. Konkurs
dla dzieci będzie podsumowany 2 listopada, wyklejanki należy złożyć w sobotę.
4. Za tydzień - 1.11. - Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte jak w każdą
niedzielę, nie będzie w tym dniu - z powodu epidemii - procesji po cmentarzu.
5. Na bocznych ołtarzach są wyłożone kartki wypominkowe.
6. Pamiętajmy o uporządkowaniu cmentarza przez listopadowymi Świętami.
7. 2110 złp - to wasze ofiary z 3 Niedzieli miesiąca października. Bóg zapłać.
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 - 31.10. proszę rodziny: Czaja, Krawczyk,
Spuś, Zborowski, Kucharski - Leń. Dziękuję rodzinom: Świstak, Szczurek, Wiatr,
Smaga, Grad za ostatnie sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła.
Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” z nowym dodatkiem
na temat ks. Jana Wosiewicza, proboszcza z Wietrzna.
11. Dziękuje za wasze odpowiedzi - społeczne konsultacje - jako znak na ostatnie
ogłoszenie Dyrekcji Szkoły wyboru Patrona szkoły.
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30 Niedziela zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
Refren: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.
Miłuję Cię, Panie,
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo,
mój Wybawicielu ...
z Księgi Psalmów Ps 18 (17) ...
Jakże można często pośród nas wierzących
usłyszeć i takie słowa: Staram się, ale często mi
nie wychodzi... Chcę jak najlepiej, wychodzi, jak
zwykle… nie uda się, jestem do niczego …(itp.)
Gdyby Pan Bóg brał pod uwagę tylko to moje
postępowanie, nie mógłbym zasłużyć sobie na niebo. Ale na szczęście Pan Bóg,
błogosławiony na wieki, Ojciec, który widzi wszystko, i kocha mnie, zna też i moją
wiarę, wolę, pragnienia. I wie, że chcę ... Tylko mi nie wychodzi... I właśnie z tej
niewoli „niewychodzenia” wyzwala mnie nieustannie Jezus Chrystus. Ja mam po
prostu bardzo mocno chcieć. A czy się uda – to już nie zależy tylko ode mnie...
Chrystus wszystkie moje niedoskonałości wyprostuje, pozakleja, uleczy, jeśli nie
będę jak faryzeusze, jak zwolennicy Heroda, którzy tylko szukali jak Jezusa złapać
w sidła słownych utarczek... Tak, wole iść do Jezusa nawet słaby, bezbronny,
grzeszny, z ranami wierząc Jemu, a wówczas będę dorastać do ideałów…
Dziś niedziela poświecenia świątyni, oddania Bogu kościoła do Służby Bożej.
Nie zapomnijmy, że kościół to nasz Dom, powracajmy do niego, trwajmy w nim,
potrzebuje tego nasza nieśmiertelna dusza i nasze jestestwo...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Jestem słaby - dlaczego
tak trudno do słabości
się przyznać ? ... Cz. 1.

Człowiek, ulepiony jest jak mówi nam Pismo
Święte z prochu ziemi, lecz posiada jeszcze
coś więcej, posiada nieśmiertelną duszę;
człowiek doświadcza na równi w sobie swej
sprawczości i siły oraz bezsilności i rozmaitych
ograniczeń. Tak każdy człowiek jest zdolny do
najwznioślejszych czynów, jak i zarazem do
największych podłości...
Czy możliwe jest, aby sam człowiek uwolnił
się od słabości oraz od drzemiącego w nim
zła? Nikogo specjalnie chyba dziś nie trzeba przekonywać, że podlegamy licznym
słabościom, cierpieniom, złu, poczynając od niedomagań fizycznych, duchowych,
przez słabość charakteru, a na słabości naszej woli skończywszy.
Często te słabości owocują złem moralnym, choć wydaje się nam, że nie zawsze
tak jest. Gdy opanowani jesteśmy lękiem, niewiarą, nie wykazujemy inicjatywy,
aby podjąć życiowe wyzwania, lub nie walczymy o to, w co naprawdę wierzymy,
zło wygrywa. Bywamy często sami niezadowoleni z niskości naszych pobudek
moralnych, niemożności wykazania się siłą woli oraz z nieustannego cofania się
przed urzeczywistnieniem swoich marzeń. Niejednokrotnie wydaje się nam - pod
wpływem reklamy - że wyzbycie się braków da nam przepustkę do szczęśliwego
życia, pełnego pokoju i zadowolenia. Czy jednak jest to rzeczywiście możliwe?
Czy osiągnięcie tak rozumianej doskonałości może dać rzeczywiste szczęście?
Dla pracy wewnętrznej, chrześcijańskiej, duchowej, kluczowa jest towarzysząca
jej motywacja: bez niej zmiana pozostanie powierzchowna i ograniczona tylko do
zachowania, między czynami zaś, a intencjami czynu będzie panował rozdźwięk.
Tak było w wypadku ewangelicznych faryzeuszy, których postępowanie było
poprawne, lecz serce było nieczyste, pamiętamy Jezusowe słowa: „Biada wam,
uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo dbacie o czystość zewnętrznej strony
kubka i misy, a wewnątrz pełne są one zdzierstwa i niepowściągliwości. Faryzeuszu
ślepy! Oczyść wnętrze kubka, żeby i zewnętrzna jego strona stała się czysta”.
Droga ku przemianie zawsze zaczyna się w otwartym sercu. Nie jesteśmy - jako
chrześcijanie - niewolnikami spełniającymi życzenia władcy, który rozlicza nas
z każdego upadku... Nie tak, celem wędrówki duchowej, życiowej jest osiągnięcie
takiego stanu, w którym będziemy „nowymi w sercu, umyśle”, przyobleczeni
w „człowieka nowego, stworzonego według Pana Boga, w sprawiedliwości
i prawdziwej świętości” (Ef 23,24). Nie podlegamy już bowiem literze Prawa, lecz
prawu Ducha. 4 prawa życia duchowego nieustannie o tym przypominają i nimi
trzeba żyć w Kościele, bo grzesznik wie, że wszystko zawdzięcza łasce.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
11.07.1993 - Odpust ma Puszczy u Jana z Dukli. Wyjątkowy to odpust, wybrałem
się na Puszczę piechotą z pielgrzymką, jest to droga do pokonania, po dojściu do
celu, dowiaduje się ze będzie dziś aż 4 biskupów, J.E. ks. abp Józef Michalik, abp
Edward Nowak z Rzymu, Bolesław Taborski i Stefan Moskwa.
Głównym celebransem i kaznodzieją jest gość z Rzymu Edward Nowak.
Skorzystałem z okazji ze spotkania z arcybiskupem Edwardem Nowakiem
i poprosiłem go o odprawienie sumy odpustowej w Wietrznie w uroczystość
Odpustu w pierwszą niedzielę sierpnia. Nie odmówił. Jaka radość.
1.08.1993 - i oto Wielki Odpust. Sumę odprawił J. E. ks. Arcybiskup Edward Nowak
z Rzymu, przywitany przez dzieci, i przez p. Burmistrza Zygmunta Nowaka.
Kazanie wygłosił ks. Profesor Józef Sroka z Przemyśla, koncelebrowali jeszcze
kapłani Stanisław Siara z Dukli, i O. Karol Adamowicz Bernardyn. Przybyło wielu
kapłanów z dekanatu. Maryja chce być czczona w Wietrznie na wiele sposobów.
Również przez modlitwę tylu kapłanów. Bogu niech będą dzięki.
26.08.1993 - naród Polski potrzebuje oddania się Maryi, zwłaszcza w dziedzinie
moralnej, Episkopat Polski zachęcony przez Papieża Polaka oddał dziś Polskę
w Jej opiekę, podejmujmy dzieło nowej ewangelizacji wraz z pomocą Maryi
Niepokalanej Matki. (…)
1.09.1993 - w środę rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Msze Świętą odprawił
o godzinie 8.00 ks. Tadeusz Jakubiński, dyrektor Księży Emerytów w Korczynie,
stały mój zastępca w Wietrznie, pragnę wyrazić my wielką wdzięczność za jego
ofiarność, i gotowość w zastępowaniu mnie w parafii, zawsze gdy zachodzi taka
potrzeba w parafii. To ważne, aby był taki kapłan.
(cdn.)

