Intencje mszalne w tygodniu 6.12 - 12.11.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

za zmarłe Siostry Służebniczki

Wtorek

17.00

o łaskę zdrowia i błogosławieństwa Bożego dla Tadeusza

Środa

17.00

+Jan Dudek

Czwartek

17.00

+Maria Marosz

Piątek

17.00

+ Jan Sanocki - od kuzynek

Sobota

17.00

+Jerzy Mazur - od mamy

Niedziela

8.00

+Zofia Pytlak - od Róży

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Paulina i Józef Patla

Ogłoszenia duszpasterskie - 5.12.2021 r.
1.2 Niedziela Adwentu. Dziś zmiana tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii,
dziś też pierwsza niedziela grudnia.
2. W tym tygodniu codziennie Nabożeństwa Roratnie o godzinie 17.00.
Zapraszam parafian na Roraty. Jest nas tak mało na tym nabożeństwie.
3. Dziś dzień modlitw w intencji Kościoła na wschodzie. Ofiarami do puszek
wspieramy ten Kościół.
4.W tym tygodniu wspominamy świętych i błogosławionych Kościoła;
św. Mikołaja, biskupa, św. Ambrożego, biskupa Mediolanu, św. Juana Diego
z Meksyku.
5. 8.12. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
W tym dniu spotkanie formacyjne dla klasy trzeciej Szkoły Podstawowej przed
Pierwszą Komunią Świętą i wręczenie medalików.
6. 6.12. - przybędzie do nas, do kościoła św. Mikołaj biskup. Pamiętajmy o tej
wizycie, jak w ubiegłych latach.
7. Taca z pierwszej niedzieli miesiąca grudnia przeznaczona jest na Seminarium
Duchowne w Przemyślu, modlimy się o powołania do Służby Bożej.
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 - 11.12. - proszę rodziny; Kucharski, Spuś,
Karpaciński, Kowalski, Szopa. Dziękuję rodzinom; Czaja, Zborowski, Kucharski Leń, za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
11. Można nabywać świece *Caritas* na stół wigilijny. Nie zapomnijmy ...
12. Pamiętajmy o opłatkach w naszej parafii i o naszym organiście P. Januszu.
13. Postępują coraz bardziej prace przy organach...
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Karmię Was tym, czym sam żyję...
2 Niedziela Adwentu.
Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas.
Gdy Pan odmienił los Syjonu,
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu,
a język śpiewał z radości.
Z Księgi Psalmów
Ps 126 /125; 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)
Są takie pytania w naszym wędrowaniu, w wierze,
które mogą stawać się pokusami. Adwent nam zaś
pokazuje, że trzeba się z tymi pokusami zmierzyć,
więcej trzeba z łaską Bożą stawić im czoła. Świat
mediów już od listopada, od Święta Niepodległości
wprowadza nas w pułapkę zakupów, zysków, strat, prezentów, oraz zaniku daru
wiary. I my niekiedy ulegamy temu co reklamują media. Gdzieś umyka nam dziś to
adwentowe oczekiwanie, zagłuszane przez kolorowe promocje, reklamy jedynych
i niepowtarzalnych produktów, nisko oprocentowanych kredytów, bez których
nie da się być szczęśliwym…Ale czy aby na pewno? Czas Adwentu w swojej istocie
ma zupełnie inny charakter. Tęsknota, oczekiwanie, modlitwa, wiara, czy wysiłek
prostowania dróg i ścieżek do najbliższych to znak tego czasu, mamy dar i zadanie
przejść z ciemności do światła. I pomoc łaski Bożej jest nam niezbędna. Zatem nie
popadajmy w taką pokusę poszukiwania wewnętrznej pewności w sukcesach,
w pustych przyjemnościach, w posiadaniu, w panowaniu nad innymi lub czy też
w wizerunku społecznym. Jezus mówi nam inaczej: „Pokój mój daję wam. Nie tak
jak daje świat, Ja wam daję” … (J 14, 27). Jezus mówi inaczej ...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Adwentowe zamyślenie...

Jezus chce nam w Kościele w Adwencie pokazać,
kim naprawdę jesteśmy. I to nie jakim widzą nas
ludzie, nawet nie jakim widzimy się sami. I nie to,
co mówią o nas błędy i porażki. Użyję porównania
od dzieciństwa sadzimy takie inne drzewa, a one
rosną razem z nami. Są to inne drzewa zasadzone
z nasion lęku, niepewności, porzucenia, odrzucenia,
z kompleksów. Są to drzewa posadzone z poczucia
winy, agresji, niegodności. I jeszcze jakże chętnie
wdrapujemy się na takie zasadzone przez siebie
drzewa. Uciekamy ze strachu przed Bogiem jak
Adam i Ewa po grzechu w raju. Tak, uciekamy ze
wstydu, z bólu. Uciekamy przed ludźmi, przed wyśmianiem, odrzuceniem. I choć
tęsknimy za Bogiem, wolimy przyglądać się rozwojowi wypadków z daleka, nie
narażając się niepotrzebnie na kolejne zranienia. Tymczasem Bóg w Adwencie
przychodzi i woła po imieniu, przychodzi jak do Maryi w scenie Zwiastowania,
przychodzi jak do Zacheusza w Ewangelii. Przychodzi by nas ukierunkować, czy
skierować na wielką tęsknotę. Wspomniany Zacheusz w Ewangelii był niskiego
wzrostu. Może czuł się z tego powodu gorszy od innych. I wszyscy patrzyli na
niego „z góry”. Nie wiemy, co skłoniło Zacheusza do wdrapania się na sykomorę,
żeby zobaczyć Jezusa. Św. Łukasz pisze, że chciał koniecznie zobaczyć Jezusa.
Wchodzenie na drzewo - w jego wieku i na jego stanowisku - mogło się skończyć
szyderstwem… ale następuje nieoczekiwany zwrot akcji i okazuje się, że to Jezus
jest tym, który szuka Zacheusza. To Jezusowi zależy na tym spotkaniu. Jezus, Syn
Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Tak, Jezus, Bóg uniża się
do granic możliwości, by spotkać się człowiekiem. Greckie słowo, użyte w języku
oryginalnym mówi, że Jezus „spojrzał z uwagą” - zauważył - zwrócił się do niego
po imieniu. Jezus ma taką właśnie siłę spojrzenia, że widzi w człowieku to, czego
nie widzą inni ludzie. Ludzie postronni widzą w Zacheuszu celnika i złodzieja,
a Jezus ujrzał w nim syna Bożego.
Tak, Jezus chce dzisiaj i mnie powiedzieć, kim tak naprawdę jestem. Nie jakim
widzą mnie ludzie, jakim widzę się sam. Jezus zwraca się i do Ciebie, woła Cię
twoim prawdziwym imieniem, pokaże, co jest na dnie Twojego serca. A tam jest
nieskazitelność. Na tym polega Jego umiłowanie. Na tym polega zbawienie, które
ogłasza Zacheuszowi i Tobie. Jezus pokazuje bowiem prawdziwą tożsamość,
i przynależność do Boga”. Jezus podchodzi i pod moje drzewo i woła: „Zejdź
prędko! Muszę się w Twoim domu ...!”. Bóg jest przychodzi w Adwencie, żeby się
ze mną spotkać. Jezus chce spotkać się ze mną twarzą w twarz; ściągnąć mnie
z tego drzewa, za czym się ukrywam. A spotkanie z Nim jest zawsze życiodajne,
uzdrawiające, przemieniające. Tylko On sprawia, że zbawienie staje się moim
udziałem. „Oto stoję u drzwi i kołaczę...” Mam Adwent, czy chce skorzystać ?. Czy
chcę iść do Jego światła ?...

Popatrzmy z wiarą ...

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Św. Józef darem na nasze czasy. Cz. 1.

Żyjemy dziś w czasach wielkich zawirowań i niepewności, w czasach lęku i obaw.
Zdajemy sobie również zapewnie sprawę, że rzeczy wokół nas są skomplikowane
i niełatwo się w nich rozeznać. Kryzysy się potęgują, a media ogłaszają kolejne
kryzysy, to kryzys gospodarczy, to polityczny, często związany też z konfliktem
zbrojnym itp... To z kolei powoduje kolejny problem, migracyjny. Na to nakłada
się jeszcze kryzys zdrowotny, pandemia, która przenosi skalę wydarzeń na
poziom światowy. Co zatem możemy z tym dziś zrobić? Jak reagować na to
współczesne nawarstwianie się różnego rodzaju kryzysów?
Niestety, nie ma jakiejś uniwersalnej i jednej odpowiedzi, choć wielu jest takich
ekspertów, którzy mają różnego rodzaju recepty, dają dobre rady i zdają się mieć
rozwiązania na wszelkie wątpliwości, tyle że dla innych. A tymczasem, odpowiedź
musi dać każdy osobiście.
Pewną inspiracją dla nas i na te kryzysy może być postać św. Józefa, opiekuna
Jezusa. Jeszcze tylko kilka dni będzie trwał Rok św. Józefa i warto dziś twórczo
wykorzystać upływające chwile. Okoliczności historyczne życia Świętego Józefa
nie należały do najłatwiejszych. Też by je można opisać jako nawarstwiające się
różnego rodzaju kryzysy geopolityczne, społeczne, gospodarcze, a nawet też
migracyjne. W tamtych czasach w Cesarstwie Rzymskim migrowanie za chlebem,
za poczuciem bezpieczeństwa były na porządku dziennym...
(cdn.)

