Intencje mszalne w tygodniu 30.11 - 6.12.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

o łaskę zdrowia i sił potrzebnych dla chorych dzieci

Wtorek

17.00

+Danuta Sęp - od sąsiadów z Domaradza

Środa

17.00

+Mieczysław Godek - od żony

Czwartek

17.00

za dusze w czyśćcu

Piątek

17.00

18 – lat urodzin Bartka - o potrzebne łaski i błogosławieństwo

Sobota

17.00

+Danuta Sep - od sąsiadów z Domaradza

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

+Katarzyna Janas

Niedziela

15.30

+Danuta Sęp - od pracowników Zespołu Szkół

Ogłoszenia duszpasterskie - 29.11.2020 r.
1. Dziś 1 Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy Nowy Rok Duszpasterski - jego hasło
to słowa; „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”, ten nowy rok będzie poświęcony
wartości niedzieli chrześcijańskiej i celebrowania Eucharystii, a jest to centrum
każdej niedzieli - przypomina nam o tym list pasterski Aba Adama Szala.
2. Dziś również niedziela adoracyjna. Za tydzień zmiana tajemnic różańcowych.
3. Roraty codziennie - o 17.00 - na tym nabożeństwie będzie również konkurs
adwentowy, puzzla - układanka dla dzieci, modlitwa przy żłóbku. Zapraszam do
wspólnej modlitwy od jutra, nie ma Rorat w niedzielę.
4. W zakrystii są do nabycia świece Caritas na stół wigilijny - cena - ofiara -od 6 złp.
5. Spotkanie dla klasy VII w pierwszy czwartek grudnia i dla klasy VIII w pierwszy
piątek. Pamiętajmy o spowiedzi pierwszopiątkowej, praktykujmy ten sakrament.
Wyjazd do chorych przed Świętami Bożego Narodzenia - w piątek - od 8.00.
6. Bardzo proszę zgłaszać prace na cmentarzu i pochowek na cmentarzu - do
P. Jana Bogacz. Nadal szukamy grabarza, jeśli nikt się nie znajdzie będzie nim
grabarz spod Nowego Żmigrodu p. Kamiński
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 - 24.08. proszę rodziny; Uliasz, Malinowski Porcek. Dziękuję rodzinom; Korab, Korab, Korab za ostatnie sprzątnie kościoła
i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać. W czasie Adwentu stroimy ołtarze,
nie stroimy tylko na Wieli Post. Dekoracja adwentowa pomaga w strojeniu.
9.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów” - z dodatkiem - o kolejnym księdzu proboszczu.
10. Książka - monografia o Wietrznie - będzie już w grudniu prezentacja odbędzie
się 13 grudnia w niedzielę. Szczegóły podam za tydzień.
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1 Niedziela Adwentu
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
Ref: Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie
Usłysz, Pasterzu Izraela, *
Ty, który zasiadasz nad cherubami!
Wzbudź swą potęgę *
i przyjdź nam z pomocą.
z Księgi Psalmów - Ps 80(79)
Wielu uważa, że Adwent to czas przygotowania na Święta Bożego Narodzenia.
To jednak tylko część prawdy. Jest w Adwencie znak przygotowania do świąt, ale
to zaledwie parę dni: od 17 grudnia do Wigilii. To nie cały Adwent! Jego większa
część poświęcona jest czemu innemu badaniu pulsu chrześcijańskiej nadziei, żeby
zobaczyć i odkryć, czy w ogóle umiemy z tęsknotą oczekiwać. Często idziemy na
skróty, redukujemy rozumienie Adwentu tylko do kilku ostatnich dni, jesteśmy
niecierpliwi, coraz bardziej się spieszymy… tylko do czego? Nasze pokolenie chce
natychmiast widzieć rezultaty, owoce, bez przygotowania. Od razu pragniemy
uczestniczyć w tym, co obiecane. Z jednej strony to piękne, bo oznacza, że jest
w nas tęsknota za tym, żeby już świętować, by razem z rodziną siedzieć już przy
wigilijnym stole czy pośpiewać kolędy. Ale z drugiej strony, bez tego właściwego
przygotowania samo świętowanie może stać się prawdziwym koszmarem:
w Boże Narodzenie nie wiemy, co ze sobą zrobić, bo wszystko się zrealizowało na
tygodnie przed. To, co powinno cieszyć, już więcej nie cieszy. Bywa, że takie
świętowanie staje się wydmuszką, tradycją dla samej tradycji. Tymczasem nie da
się dobrze świętować bez modlitwy i zrozumienia. Zapragnijmy tego innego
czasu Adwentu, wszak dziś go już rozpoczynamy, już dziś 29 listopada.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Kryzysy życia duchowego.
Cz. 1.

Epidemia i czas jaki obecnie mamy sprawia, że
wciąż spotykamy się z tragicznym zjawiskiem
kryzysu życia duchowego z powodu braku czasu
na modlitwę, na rozmyślanie, studium, spowiedź,
praktyki wiary (itp.)...
Na modlitwę i Kościół musi być czas. Na tej ziemi
potrzebujemy odwagi wiary i miłości w czasie
i w przestrzeni. Każdy kapłan, duszpasterz chce
i będzie musiał tutaj na ziemi czuwać przede
wszystkim nad dwiema sprawami:
1. aby był czas na modlitwę i na sprawy duchowe
2. aby pokarm duchowy, aby strawa duchowa
była wartościowa i przystosowana do etapu życia wierzących.
Czasem można usłyszeć; „Ja specjalnego czasu na modlitwę nie potrzebuję, ja się
modlę życiem, pracą itd...”tak, można modlić się życiem, ale pod warunkiem, że
poświęci się modlitwie osobistej określony czas. Jeśli jest rzeczywiście w sercu w duszy - obecny nurt modlitwy, to ten nurt nada kierunek ku Bogu wszystkim
innym zajęciom. Ale do tego niepodobna dojść, gdy się skąpi czasu na modlitwę.
Poświęcenie pewnego określonego czasu na modlitwę i na rozważanie rzeczy
Bożych nie jest tylko ważne dlatego, że wymaga tego rozwój życia duchowego,
ale przede wszystkim dlatego, że wymaga tego chwała i miłość Boga.
Ukochanie, uwielbienie Pana Boga jest podstawowym zadaniem życiowym dla
każdego człowieka, a jakże to zadanie można wypełnić, jeśli nie ma się czasu na
spotkanie się z samym Bogiem? Jest prawdą, że człowiek znajduje czas na to, co
uważa za bardzo ważne, to zaś, na co nie ma czasu, przestaje być dlań ważne.
Dziś w epoce laicyzacji życia trzeba przypominać bardzo czym jest niedziela
chrześcijańska. Niedziela to dzień chwały Bożej, dzień światła, dzień myśli Bożej,
dzień kontemplacji, by człowiek, pochylony ku ziemi przez cały tydzień pracy,
wyprostował się ku Bogu Ojcu i poczuł się wolnym dzieckiem Bożym.
Zachowanie niedzieli jest warunkiem wolności. I aby niedziela mogła to też dać
człowiekowi, winna być dla niego przeżyciem religijnym. Jeżeli niedziela będzie
zlaicyzowana i będzie tylko dniem odpoczynku, rozrywki, wycieczki, kina itp., nie
będzie Dniem Pańskim, ten kryzys duchowy jest prawie nieunikniony. Dobrze
przeżyta Niedziela daje siły duchowe nawet na bardzo przeładowany pracą
tydzień, bo niedziela ma w sobie moc ku uświęceniu całego tygodnia. Niedziela
chrześcijańska zdolna jest uratować cały tydzień chrześcijanina, całe jego życie,
od zlaicyzowania. To jest jej rola i ona może ją dziś jeszcze spełnić.
W przypadkach wyjątkowych, dla osób zmuszonych do pracy w niedzielę,
należy pomyśleć o jakichś innych sposobach zaradzenia temu szkodliwemu
stanowi rzeczy przez zadośćuczynienie.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

7.08.1994 - powoli podsumowuję ten maryjny odpustowy dzień, w kuchni pomoc
P. Marii Marosz i Adolfiny Smolak, dzięki Bogu za ich prace. Jest godzina 23.35
pora iść do snu, pora odpocząć.
sierpień 1994 - zapadła decyzja o dokończeniu posadzki w kościele, najpierw był
bunt, nie teraz, nie damy rady, to ponad nasze możliwości, i to srogi bunt, rano
a i potem na apelu odwołałem wszystko, ale na szczęście przyszły osoby z parafii
i powiedziały, że chcą robić posadzkę i na odpust Michała Archanioła posadzka
była już gotowa.
Październik 1994 - Stolarz p. Józef Urban z Łęk Dukielskich wykonał nowe okna na
plebanię, plebania była w tym czasie pełna gruzu, wapna i kurzu, aż strach było
na to wszystko patrzeć. Szczególne podziękowanie dla p. Adolfiny, ona
nieustannie myła wszystko, czyściła, sprzątała, wciąż od nowa, tak by można było
mieszkać. Podziękowania nalezą się tez dla p. Zygmunta Stadnickiego, p.
Tadeusza Kamińskiego, i p. Andrzeja Kamińskiego, za wszystkie prace przy
plebani. Skąd wsiąść pieniądze na opłaty tego jeszcze nie wiem. To pierwsza
cześć tych prac przy plebani, droga tura prac ruszy na wiosnę. Tak na prawdę to
ja mam już wszystkiego dość, jak to wszystko ogarnąć ? Przecież ksiądz ma być
księdzem, a nie budowlańcem, ktoś kto będzie to czytał pomyśli sobie, że ksiądz
Fejdasz to malkontent, albo niezadowolony człowiek, a tym czasem tak nie jest,
to realizm życia. Rok zakończyliśmy jak zwykle dziękczynieniem i nabożeństwem.
W 1994 roku; 5 chrztów, śluby - 5, do Komunii Świętej - 12 zmarłych - 13. Ale rok
kończymy wielkim długiem, saldo ujemne, kiedy to spłacę ? Bogu niech będą
dzięki za ten odchodzący 1994 rok (cdn.)

