Intencje mszalne w tygodniu 4.10 - 10.10.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.30

+Maria Marosz - od Barbary i Grzegorza Woźniak

Wtorek

17.30

+Maria Marosz - od brata Edwarda z rodziną

Środa

17.30

+Maria Marosz - od rodziny Szczepaników

Czwartek

17.30

+Maria Marosz - od Róży P. K. Korab

Piątek

17.30

+Maria Marosz - od rodziny Bębnik z Krowicy

Sobota

17.30

+Helena i Władysław Turek

Niedziela

8.00

+Maria Marosz - od rodziny Solińskich

Niedziela

10.30

+Marek Karpaciński - 15 rocznica śmierci

Niedziela

15.30

Za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 3.10.2021 r.
1. 27 Niedziela zwykła. Dziś pierwsza niedziela miesiąca, dziś zmiana tajemnic
różańcowych dla Róż z naszej parafii.
2. W Pierwszą niedziele miesiąca w modlitwie i w ofiarności pamiętamy o naszym
Seminarium Przemyskim, modlimy się też o powołania, również z naszej parafii.
3. Trwają Nabożeństwa Różańcowe. Początek Mszą Świętą o godzinie 17.30,
a później odmawiany Różaniec z katechezą wiary. W niedziele Różaniec o 15.30.
W tym tygodniu modlitwę Różańcową poprowadzą dzieci i tak: w poniedziałek
klasa IV, we wtorek klasa V, w środę klasa II, w czwartek klasa I, w piątek klasa
VIII, a w najbliższą sobotę młodzież z parafii. W niedzielę -10.10. - Akacja Katolicka.
4.W piątek - po Różańcu -spotkanie formacyjne dla klasy VIII Szkoły Podstawowej
w drodze do sakramentu Bierzmowania.
5. W tygodniu wspominamy świętych i błogosławionych Kościoła : Św. Franciszka
z Asyżu, Św. Faustyny Kowalskiej, i Matki Bożej Różańcowej - 7.10.
6. Czwartek -7.10.- to równocześnie pierwszy czwartek miesiąca, to dzień naszej
intensywnej modlitwy przy relikwiach Papieża Polaka.
7. Za tydzień - w niedziele - 10.10. - Dzień Papieski w naszej Ojczyźnie.
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 - 9.10. proszę rodziny; Rymek, Mackoś, Bek,
Mermon. Dziękuję rodzinom; Wołtosz - Pietruś, Szyszlak, Marosz, Szyszlak,
Szydło za ostatnie sprzątnie i za kwiaty kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - do odebrania - dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
11. Zapowiedzi przedślubne; Joanna Uliasz c. Marka i Beaty Malinowskiej - parafia
Wietrzno i Kamil Mącidym s. Mariusza i Teresy Cichoń - parafia Dukla - Fara.
Zapowiedź II.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 40 / 3. 10. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym sam żyję...
27 Niedziela zwykła - Rok B
„Na początku stworzenia Bóg stworzył ich
jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści
człowiek ojca swego i matkę i złączy się
ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem.
A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym
ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech
człowiek nie rozdziela ”...
z Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 10, 2-16)
Tam gdzie wzrasta dobrobyt, tam rośnie poczucie samowystarczalności. I wtedy
często wyrzuca się Pana Boga z życia, a człowiek coraz bardziej jest pewny, że on
sam może decydować o wszystkim, i że jest samowystarczalny. I tak oto zanika
też wokół nas poczucie Obecności Boga i Jego Miłości, Jego Łaski.
Tak, żyjemy w takim świecie. Ale to w takim właśnie świecie jeszcze bardziej są
potrzebni nam świadkowie Jezusa; tam gdzie panoszy się pycha, tam potrzeba
pokory, tam gdzie gniew i chciwość - tam potrzeba łagodności i hojnej ręki.
Jakimi jesteśmy świadkami wiary? Jaką wartość w naszym codziennym życiu mają
Boże przykazania? Jak reagujemy, gdy ktoś obraża Boga, Kościół, kapłanów,
Eucharystię? Czy przyznajemy się do Boga zwłaszcza, gdy grozi nam wyśmianie,
odrzucenie? Jezus zachęca nas w Ewangelii, byśmy byli świadkami. A początek, to
sakrament małżeństwa. Jest to niełatwe zadanie, czasem wydaje się niemożliwe.
Warto jednak stawać się dziś świadkiem i dla tych, co zagubili się na drodze wiary,
odrzucili Boga. I choć mogą próbować zakrzyczeć prawdę, i krzyczą, to warto
ufać, że zasiejemy w ich sercu *ziarenko*, które zakiełkuje we właściwym czasie.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

P. Urszula Szpiech; Dokumentalna i literacka
wartość więziennych wspomnień Kardynała
Stefana Wyszyńskiego. Cz. 10.

Prymas, skazany na cywilną śmierć, miał ściśle
ograniczone grono osób, z którymi mógł utrzymywać
stosunki. W swoim dzienniku zgromadził wiele celnych
uwag na ich temat. Świadectwo bystrego
obserwatora, posiadającego talent satyryka, obejmuje
przede wszystkim wnikliwą - nierzadko nasyconą ironią
– charakterystykę kolejnych „opiekunów”, np.:
„Pierwszy zastępca kierownika ma minę ważnego. Rosły,
prosty chłop, który widocznie niedawno nosi garnitur.
Blondyn przypominający hitlerowskich nazistów.”[…]
Nie brakuje też dowcipnych uwag pod adresem współwięźniów, np.: „Kobieca
pedanteria skłania siostrę do częstego froterowania długiego korytarza, schodów
itp. Udało mi się nieraz powstrzymać ją od froterowania mojego pokoju […] Trudno
jednak jest przekonać kobietę, by posłuchała. Takich kłopotów zrodzonych ze
świętego uporu naszej siostry było wiele. Mogła nie jeść, nie spać, nie modlić się –
ale froterować musiała.” Na kartach prymasowskiego dziennika pojawiają się
także wpisy dotyczące ludzi, którzy w latach pięćdziesiątych minionego wieku
piastowali wysokie urzędy
państwowe. Jakie świadectwo wystawił im
„wróg ustroju”? Na pewno da się zauważyć, że chociaż sam cierpiał z powodu
ich decyzji, starał się wypowiadać obiektywnie, wystrzegał się podważania ich
autorytetu. Oto co zanotował po śmierci B. Bieruta: „ Bóg położył kres życia
człowieka, który miał odwagę, pierwszy i jedyny z dotychczasowych władców
Polski, zorganizować walkę polityczną z
Kościołem […] Czy zrobił to z
przekonania, czy z taktyki politycznej - przyszłość
oceni […]”Nie brakuje w
„Zapiskach…” tekstów demaskujących polityczne
oblicze minionego
okresu. O ile nie dziwi czytelnika słuszność spostrzeżeń
pochodzących z
okresu „uczestniczenia” Prymasa w życiu publicznym, o tyle godna uznania jest
głębia przemyśleń, które brały się ze znaków dostępnych więźniowi. Te znaki to
zachowania ubeków, porzucone przez nadzorców gazety czy listy (docierające
do rąk adresata zwykle z dużym opóźnieniem). W dzienniku znajdujemy też
prorocze diagnozy dotyczące przyszłości systemu politycznego
w kraju.
Diarysta dokonuje ich na podstawie obserwacji codziennych zachowań
więziennych strażników. Często dziwi go ich bezczynność, stąd wnioskuje:
„Ci ludzie nie są zdolni stworzyć materialnego dobrobytu w Polsce”.
Przytaczając wybrane fragmenty dziennika, próbowałam uzasadnić, że jest on
dość szczegółowym świadectwem czasów oraz okoliczności, jakie go zrodziły.
Forma tej wypowiedzi budzi u odbiorcy poczucie wiarygodności podmiotu relacji
i opisywanych zdarzeń. Nawet historycy, z reguły z dystansem podchodzący do
prozy wspomnieniowej, przyznają, że: „[…] dziennik, spisywany bądź to
codziennie, bądź też co jakiś krótki okres czasu – jest źródłem pewniejszym od
pamiętnika spisywanego pod koniec życia.

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Październik. O Różańcu z Maryją.

Nie ma października bez intensywnej modlitwy Różańcowej, a błogosławiony
Ks. Prymas Stefan Wyszyński tak pisze o roli Maryi Niepokalanej Matki w naszym
życiu z wiary: „Maryja wielbi Boga, który uczynił Jej wielkie rzeczy, raduje się, bo
spojrzał na niskość Służebnicy”…
„Spojrzał! – mówi ksiądz Prymas. – Matka Najświętsza sama użyła tego wyrazu:
„spojrzał”. Bo właśnie o to chodzi, że Bóg wszystko widzi i wszystko dostrzega,
a zarazem widząc kocha, kocha Miłoscią absolutną […] Trzeba sobie uświadomić,
że Bóg Stwórca, Ojciec ma zawsze jasno obecny w swej wszechwiedzy nie tylko
makrokosmos, ale i mikrokosmos. […] Bóg patrzy nawet na pączek rozwijającego
się kaczeńca. Dostrzega też fiołek tkwiący jeszcze w szarej trawie, a już wonią
zdradzający życie. Spojrzał na niskość… Ciekawa rzecz, Maryja nie powiedziała:
spojrzał na moje Niepokalane Poczęcie, na moją świętość, nieskazitelność, Boskie
Macierzyństwo, tylko: spojrzał na niskość, na małość! A nam się nieraz wydaje, że
jesteśmy tak nędzni, iż chyba Bóg nie ma już na co patrzeć”.
Kardynał Wyszyński podkreślał wiele razy, że Panu Bogu nie imponuje wielkość
człowieka, ale prawda i pokora. „Spojrzał na niskość… Ciekawa rzecz, że Bóg
najchętniej dostrzega małość i pokorę”.
Prymas Wyszyński mówił jeszcze: „Maryja widziała problemy mocarzy, pysznych
tego świata i kruszące się trony. Widziała zarazem rzesze łaknących i bogaczów.
Dziewczę z Nazaretu myślało nie tylko o sobie i o swym szczęściu, ale w upojeniu
szczęściem nie zapomniało o wielkich problemach świata, własnego narodu
i zapowiadanego dzieła Odkupienia rodzaju ludzkiego. To jest zdumiewające!”.
Z takim wielkim zdumieniem sięgnijmy i my po Różaniec, to sprawdzona najlepiej
przez wieki forma doskonalenia duszy ludzkiej w drodze do wieczności, w drodze
wiary na nowe 31 dni.

