Intencje mszalne w tygodniu 1.11 - 7.11.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

8.00

za zmarłych z rodziny Matelowskich i Zajchowskich

Poniedziałek

10.30

+Tadeusz Szopa

Poniedziałek

12.00

za parafian

Wtorek

7.00

o światło Ducha Świętego dla Sióstr Służebniczek

Wtorek

17.00

+Zofia Pytlak - od Józefa Tercha

Środa

17.00

+Zofia Pytlak - od Haliny Organ z rodziną

Czwartek

17.00

+Tadeusz Szopa - od Tadeusza Czaja z rodziną

Piątek

17.00

dziękczynna od P. Marii

Sobota

17.00

+Zofia Pytlak - od Wiesława Tercha z rodziną

Niedziela

8.00

+Helena, Józef, Małgorzata, Janusz

Niedziela

10.30

+Zofia Pytlak - od Zdzisława Tercha z rodziną

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 31.10.2021 r.
1. 31 Niedziela zwykła. Dziś dzień poświecenia kościoła i niedziela adoracyjna.
2. Jutro - 1.11. - Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte o godzinie 8.00,
10.30 i 12.00 z procesją po cmentarzu. Na cmentarzu w tym dniu kwesta.
3. 2. 11. - Dzień Zaduszny, Msze Święte w tym dniu o godzinie o 7.00 i o 17.00.
4.W tym tygodniu również pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca
listopada. Do chorych z Panem Jezusem udam się w piątek, od godziny 8.00.
Przypominam parafianom o spowiedzi i o praktykowaniu pierwszych piątków.
5. Istnieje możliwość w listopadzie zyskiwania odpustów zupełnych i ofiarowania
je za zmarłych - odpusty są zupełnie i cząstkowe. Pamiętajmy o tym...
6. Codziennie - w listopadzie - z wyjątkiem niedziel - od 3 listopada - modlitwa za
zmarłych polecanych w listopadowych wypominkach.
7. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do odwiedzania i zapoznania się z treścią i przesłaniem.
8. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 6.11. - proszę rodziny; Sajdak-Mercik-Głód,
Wojtowicz, Szczepanik, Michalak, Wyszkowski. Dziękuję rodzinom; Wójtowicz,
Cypara, Bieniek, Czaja, Smaga, Rak za ostatnie sprzątnie i za kwiaty do kościoła.
Bóg zapłać.
9.Tygodnik „Niedziela” i „Rycerz Niepokalanej” jak zawsze do odebrania dla
prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej „Królowa Aniołów” .
10. Zmarł śp. Piotr Szczurek. Wieczny odpoczynek ...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 44 / 31. 10. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym sam
żyję...
31 Niedziela zwykła - Rok B
„Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: „Słuchaj,
Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim
sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem
i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz
miłował swego bliźniego jak siebie samego”...
z Ewangelii według Świętego Marka
(Mk 12, 28b-34)
„Jaka wiara, taka i ofiara”- w tych przysłowiowych
słowach jest bardzo wiele racji. I nie chodzi tylko
o ludzką ekonomię, ale o codzienne zmagania o życie chrześcijańskie, życie z wiary
i we wierze. Kwestia słuchania, miłowania, o której przypomina nam Ewangelia, to
fundament, który pozwala podążać za Panem Jezusem. Z naszym nawróceniem
i wejściem na drogę wiary jest nierozerwalnie związana pokuta i zadośćuczynienie
za popełnione zło. W perspektywie śmierci wszystko nabiera innego znaczenia.
Tak, gdyż wobec śmierci nie można przejść obojętnie, bo ona dotyczy każdego
z nas. Na niektórych bowiem śmierć przychodzi niespodziewanie, nagle ...
A Ewangelia dziś ukazuje bardzo ważne wezwanie: Chrystusowe słowa stanowią
drogowskaz dla tych, którzy pragną inaczej - tak na serio - spojrzeć na swoje życie
w perspektywie wieczności. Jezus zbawił nas, dał nam życie wieczne i wzywa do
słuchania i miłowania, do wiary. Gdy to sobie uświadamiamy nasze pójście za Nim,
za Jezusem, Jego drogą to najlepsza rzecz, jaką mogliśmy zrobić. Pamiętajmy...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
P. Urszula Szpiech;
Dokumentalna i literacka
wartość więziennych
wspomnień Kardynała
Stefana Wyszyńskiego.
Cz. 14.

Śledząc „elementy”, które czynią z
„Zapisków więziennych” dzieło literackie,
nie można pominąć rozproszonych w całym
utworze drobnych refleksji, przybierających
charakter życiowych sentencji czy
aforyzmów, jak choćby przytoczone zdania:
„O wartości życia rozstrzygają nie wielkie
czyny, ale miłość”; „Kariery zazwyczaj
chodzą hiobowymi serpentynami”. Piszący
te słowa jest po trosze filozofem i
moralizatorem, a jego myśli mają ponadczasowy charakter. W przypadku
omawianego dziennika nie sposób wyznaczyć, gdzie przebiega granica miedzy
dokumentem a literaturą. Dzieje się tak dlatego, że autor dysponuje osobliwym
stylem pisarstwa.
W trosce o to, by przekaz był wiarygodny, potrafi z niemal aptekarską
dokładnością informować o warunkach swego bytowania, w innym miejscu –
zwłaszcza, gdy pisze o własnym życiu duchowym – zmienia się w subtelnego
liryka, z kolei przywołując zdarzenia z życia społeczno – politycznego postępuje
jak zawodowy historyk. Dzięki takim zabiegom odbiorca odnosi wrażenie, że
obcuje z reporterskim materiałem, przeplatanym wątkami wspomnieniowo –
refleksyjnymi.
Literackie zdolności Prymasa uwidaczniają się także w
konstrukcji narracji.
Chociaż tytuł sugeruje, że zapisy dotyczą okresu
izolacji, nie oznacza to ich
monotematyczności. Autor poza kroniką
życia codziennego (stanowiącą pragmatyczną część notatek) swobodnie
wprowadza partie dialogowe, teksty redagowanych przez siebie listów
prywatnych, memoriałów do władz, opisy miejsc, osób, przeżyć. Sposób, w jaki
diarysta relacjonuje kolejne zdarzenia pozwala
sadzić, że prezentowany
materiał podlega pewnej selekcji. Prymas pisze przede wszystkim o tym, co jego
zdaniem jest godne zapamiętania (w tekście świadczą
o tym wyrażenia:
warto zanotować…; notuję tę rozmowę na świadectwo…;
wyjątkowo
zapiszę…), a także o tym, co dostarczyło mu szczególnych emocji. Taki sposób
prowadzenia dziennika wynika m. in. z ładu wewnętrznego diarysty oraz z jego
wcześniejszego obycia z piórem.
Rozważania nad „Zapiskami…” S. Wyszyńskiego chcę zamknąć próbą określenia
roli, jaką ten utwór ma do spełnienia wobec tych, którzy z różnych pobudek po

Popatrzmy z wiarą...

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Jak przeciwstawić się złu wokół nas ? Cz. 2.

Tak, wiele razy może i my sami tak mówimy i myślimy: Dziś piątek. Trzynastego.
A 13-go w piątek, to tylko same nieszczęścia, i nie daj Boże na naszej drodze
jeszcze w tym dniu czarny kot ! uf... gdyż to w tym spotykają się dwa symbole,
które są obarczone złą konotacją - czytam takie oto słowa - na stronie jednej
z popularnych gazet w mijanym stoisku z prasą w sklepie (itd.) .
A przecież piątek to dzień, w którym zmarł Jezus na krzyżu i to umarł za mnie.
Skąd wiec zatem to przekonanie, że siły ciemności mają szczególną moc?. Kiedyś
też uważano - w nieco odległych czasach - że w piątek kobiety zbierały się i nieco
używały swojej siły, by czarować (!). Tak, wielkie pomieszanie z poplątaniem...
A w Słowie Bożym czytam jakże inaczej, i to Słowo Boże ma mną kierować, a nie
przesądy; „Pan moim dziedzictwem i przeznaczeniem, to ON mój los zabezpiecza”.
Bóg mój los zabezpiecza! Bóg, mój Ojciec; nie amulety, kokardki czy karty.
Nie muszę odpukiwać w niemalowane, albo schodzić z drogi czarnemu kotu, bo
„Jezus jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje”. To Pan Bóg czuwa nad moim
wyjściem i moim powrotem, więc spokojnie mogę i ja wrócić do domu po ten
zapomniany telefon czy przedmiot. I gdy się położę, to zasypiam spokojnie - nie
muszę wieszać nad łóżkiem łapacza snów czy innego odstraszacza (itp.).
Za miesiąc, właśnie trzynastego kolejny dzień naszej modlitwy różańcowej,
i kolejna rocznica objawień S. Faustynie Miłosierdzia Pana. Sam Bóg podyktował
swojej sekretarce modlitwę, która jest kwintesencją wielkiego zaufania. „Kto raz
tylko odmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego” obiecał Jezus. To nie magia, przesądy, ale relacja z Tobą, Boże Ojcze sprawia, że
mogę spać spokojnie... Mam gwarancję „pełni radości przy Tobie i wiecznego
szczęścia po Twojej prawicy. Amen ! Nie musze się obawiać, Jezus jest ze mną
na każdy dzień.

