Intencje mszalne w tygodniu 28.11 - 5.12.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Aniela i Zdzisław Belczyk

Wtorek

17.00

+Kazimierz Czaja

Środa

17.00

+za dusze w czyśćcu cierpiące

Czwartek

17.00

+Mieczysław Godek - 2 rocznica śmierci

Piątek

17.00

+Marian

Sobota

17.00

+zmarli z rodziny Wilków i Cisłów

Niedziela

8.00

+Tadeusz Szopa

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Helena Tadeusz, Karolina, Karol

Ogłoszenia duszpasterskie - 28.11.2021 r.
1. Dziś 1 Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy w Kościele w Polsce Nowy Rok
Liturgiczny oparty o temat Eucharystii - „Posłani w pokoju Chrystusa” - wraz z bł.
ks. Bronisławem Markiewiczem. Dziś nasza niedziela adoracyjna. Wymadlamy
dobre przeżycie czasu Adwentu dla całej naszej parafii.
2. W Adwencie codziennie - Nabożeństwo Rorat - o godzinie 17.00 - zapraszam do
wspólnej modlitwy, wzrastania w łasce, w tęsknocie, w przygotowaniu sumienia
serca na dar i cud Bożego Narodzenia.
3. 433,00 złp to ofiary na emigrantów z ubiegłej niedzieli.
4. 5.100, 00 złp. to suma ofiar z 3 niedzieli listopada. Bóg zapłać ofiarodawcom.
5. Zaginał Obraz Matki Bożej Bolesnej, z naszego Kościoła, może ktoś wie o jego
zaginięciu, losach, albo ma jego zdjęcie. Bardzo proszę o kontakt w tej sprawie.
6. Pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca grudnia. Pamiętajmy
o spowiedzi. Do chorych udam się w piątek od godziny 8.00.
7. Spotkania dla klasy VIII - w piątek, a w czwartek - dla klasy VI i VII - formacyjne przed sakramentem Bierzmowania.
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 - 4.12. proszę rodziny; Czaja, Zborowski, Leń
Kucharski. Dziękuję rodzinom; Krawczyk, Grad, Smaga, Wiatr za ostatnie
sprzątnie kościoła i za kwiaty. Bóg zapłać. W Adwencie dekoracja adwentowa.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - do odebrania dla prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
11. Podwyżka ceny tygodnika „Niedziela” na 8 złp - od 5 grudnia.
12. Świece Caritas na stół wigilijny są do nabycia w zakrystii.
13. Opłatki rozprowadza - P. Janusz - nasz organista.
14. Św. Mikołaj, Biskup - przebędzie do kościoła 6.12. po Mszy Świętej.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 48 / 28. 11. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym sam żyję...
1 Niedziela Adwentu
Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.
Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami...
z Księgi Psalmów
(Ps 25 /24, 4-5. 8-9. 10 i 14)
Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie)
to czas szczególny w Roku Liturgicznym, który
rozpoczyna się od Nieszporów pierwszej
niedzieli - po sobocie XXXIV tygodnia Okresu
Zwykłego - a kończy się też przed pierwszymi
Nieszporami Uroczystości Narodzenia Pana
Jezusa - w wieczór 24 grudnia. Adwent trwa od
23 do 28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele
przed 25 grudnia i stanowi ważny *początek*
w każdym nowym Roku Liturgicznym.
Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. czasu, w którym kierujemy nasze serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia
Jezusa w chwale na końcu czasów (od początku Adwentu do 16 grudnia);
2. czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego,
w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię (wielkie antyfony).
Zwornikiem wszystkich tekstów liturgii adwentowej tych obydwu części Adwentu
jest czytanie Księgi proroka Izajasza. Czytanie to obrazuje wielką tęsknotę za
wyczekiwanym Mesjaszem. Nie zmarnujmy tego kolejnego czasu Adwentu, nie
idźmy za konsumpcją, roszczeniami, egoizmem... To tak ważny czas łaski.
Ks. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

Słowa bez miłości zabijają...

Dziś takie oto słowa jak; „psychol”, „wariatkowo”, czy
„deprecha” stanowią - niestety - część codziennego
języka. Tymczasem używanie tych słów bez miłości może
doprowadzić do tragedii. Atmosferę grozy pogłębiają
słowa wypowiadane z nienawiścią pod adresem innych
z życzeniem komuś zła wulgaryzmami i przekleństwami,
oraz oskarżaniem o znęcanie się (itp.) a na jesieni, czy
w tzw. szarych dniach, takowe słowa, czy również stany
tzw. „dołków” są bardziej widoczne pośród nas.
Na szkolnych korytarzach, w mediach, czy również w
internetowych dyskusjach i komentarzach można natknąć się na te obrażające
słowa; „psychol”, „wariat”, „świr”, „debil”, „gostek” (itp.). I choć większość
Polaków zgodzi się, że kulturalnemu człowiekowi nie przystoi używać takich
określeń, to nie da się ukryć, że są one stałym elementem naszego słownika. Od
kilku lat do katalogu tych słów wdarła się wspomniana „deprecha”, „nic mi się
dzisiaj nie chce, jakaś deprecha mnie dopadła” – słyszymy może i sami często.
Wyraz ten stał się znakiem zniechęcenia, kiepskiego nastroju czy przejściowego
smutku. Piszę te słowa przed Adwentem, po to byśmy się głębiej zastanowili nad
słowami i je przemodlili. Według danych Policji w 2020 r. dokonało się w Polsce
około 5156 zamachów samobójczych zakończonych zgonem. Te statystyki są
zatrważające - dla porównania liczba ofiar wypadków drogowych jest o połowę
niższa. A większość ekspertów twierdzi zgodnie, że faktyczna liczba samobójstw
może znacznie przekraczać wartości podane w policyjnych statystykach. Ale to
nie liczby są najważniejsze - za każdą z tych historii kryje się dramat osoby, którą
cierpienie popchnęło do ostatecznego kroku, ale i tragedia rodziny, która często
latami nie potrafi poradzić sobie z poczuciem winy i zapytaniem dlaczego się tak
stało... Zagłębiając się w policyjne statystyki, dowiadujemy się, że 57 proc. osób,
które w ubiegłym roku skutecznie targnęło się na swoje życie, cierpiało również
na zaburzenia bądź choroby psychiczne. Ale z takimi trudnościami zmaga się
znacznie więcej osób, tylko nie chcą podjąć się leczenia, gdyż boją się etykiety
„świra”, „psychola”, bycia „zamkniętym w wariatkowie”, trafienia do „pokoju
bez klamek” (itp.). Cierpiący na depresję, kryzysy, dołki rzadko szukają pomocy
w wierze, obawiając się, że ich objawy uznane zostaną przez ogół za lenistwo,
słabość, a od otoczenia usłyszą: „weź się w garść”, „kiedyś to się o głupotach nie
myślało, a teraz jakaś moda na deprechę nastała”. Ile osób mogłoby dziś żyć,
gdyby wcześniej zgłosiło się po pomoc, nie bojąc się etykiet i wytykania palcami?
Tego żadne statystyki nam nie powiedzą. Jakże ważne jest zatem byśmy zwrócili
uwagę na język, którym się posługujemy, może to pozwoliłoby ocalić choć jedno
czyjeś życie, a jeśli tak, to warto spróbować. Jest nam dany czas Adwentu, może
właśnie w Adwencie będzie okazja popracować nad słowami, by nie ranić, tylko
zachęcać do odkrycia wiary, modlitwy i codziennej miłości jako Bożej pomocy do
pokonywania zła w świecie i w sobie.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dlaczego Kościół chroni tajemnice spowiedzi.
Cz. 4

Dzisiaj żyjemy w dobie mediów i Internetu, w epoce komunikacji masowej. Dziś
doświadczamy olbrzymiej presji, aby wszystko było upubliczniane. To nie sprzyja
tajemnicy spowiedzi i rozwoju duchowemu. Tej kulturze masowej nie towarzyszy
wystarczający postęp kulturowy i moralny. Co więcej, można powiedzieć, że w tej
dziedzinie doświadczamy nawet i regresu, oraz kryzysu autorytetów.
Wiele informacji w mediach i na Internecie pojawia się bez wystarczającej troski
o dobro wszystkich uczestników życia społecznego. Nie jest też wystarczająca
refleksja nad dalekosiężnymi konsekwencjami takich również działań dla relacji
międzyludzkich i dla życia społecznego.
Kościół kontynuuje tradycję chronienia tajemnicy spowiedzi nie dlatego, że chce
cokolwiek ukryć. Ma bowiem świadomość, że jest tylko narzędziem do tego, aby
grzesznik w pełnej wolności i poczuciu bezpieczeństwa spotkał się w sumieniu ze
swoim Panem i Odkupicielem. To jest prawdziwa konfrontacja ze złem. Historia
i krew męczenników, jak choćby św. Jana Sarkandra, świadczą o mądrości i też
o prawości takiego działania. Dlatego też postulaty, aby Kościół zrezygnował
z ochrony tajemnicy spowiedzi świadczą o tym, że fałszywie jest rozumiana
i interpretowana natura tego sakramentu. I właśnie po to, by wytłumaczyć te
kwestie Nota Penitencjarii Apostolskiej została opublikowana dla nas.

