Intencje mszalne w tygodniu 6.12 - 13.12.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+zmarli z rodzin Wilk i Cisło

Wtorek

17.00

+Danuta Sęp - od Dyrekcji z Domaradza

Środa

17.00

+Stanisław Ostrzyżek

Czwartek

17.00

+Danuta Sęp - od Lucyny i Kazimierza Gosztyłów

Piątek

17.00

+Wanda Mercik - 1 rocznica śmierci

Sobota

17.00

18 - lecie Pauliny - o Boże błogosławieństwo i łaskę

Niedziela

8.00

+Wojciech i Magdalena Zborowscy

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

+Danuta Sęp - od uczestników pogrzebu

Ogłoszenia duszpasterskie - 6.12.2020 r.
1. Dziś 2 Niedziela Adwentu. Wspomnienie św. Mikołaja biskupa, jest to pierwsza
niedziela grudnia, dziś wspieramy Seminarium Duchowne w Przemyślu i modlimy
się o nowe powołania kapłańskie i zakonne również z naszej parafii.
2. Dziś dzień modlitw i ofiarności za Kościół na wschodzie. (Byłe kraje ZSRR).
3. Zachęcam parafian - według zasad epidemii - do uczestnictwa w roratach.
4. Mamy w kościele nowy ołtarz i nową ambonkę w prezbiterium dla celów
liturgicznych - to dar od Parafii Kobylany - od wspólnoty z Draganowej, bądźmy
wdzięczni za ten dar - dla Wietrzna.
5. 8.12. - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. W tym
dniu - Godzina łaski - od 12.00 do 13.00. Pamiętajmy.
6. Świece Caritas na stół wigilijny są do nabycia u Pana Piotra. Ofiara 6 złp.
7. Zbiorka dla ministrantów i lektorów - w dniu 8. 12. - po Mszy Świętej.
8. Wspomnienie liturgiczne - św. Ambroży (7.12), Matki Bożej z Guadalupe(12.12.).
9. Za tydzień - 13.12 - niedziela - rocznica stanu wojennego. Różaniec po sumie.
10. Nie zapomnijmy o stronie internetowej; Parafia Wietrzno.pl - zachęcam do jej
odwiedzania i zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
11. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 12.12. proszę rodziny; Jastrzębski, Śliwiński,
Rymek - szkoła. Dziękuję też rodzinom; Malinowski - Porcek, Uliasz za ostatnie
sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
12.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”
z dodatkiem o ks. Zygmuncie Longawie.
13. Promocja książki o Wietrznie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie
17.00 w Domu Ludowym, kto by z parafian chciał podpisy autorów będzie taka
możliwość do godziny 19.00.
14. Do wieczności odszedł śp. Stanisław Jastrzębski. Wieczny odpoczynek ...
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2 Niedziela Adwentu
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
… „Niech dla was, umiłowani,
nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień
u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat
jak jeden dzień.
Nie zwleka Pan - (…) - on jest cierpliwy
w stosunku do was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich chce
doprowadzić do nawrócenia ”...
z Drugiego Listu Św. Piotra Apostoła (2 P 3, 8-14)
Wiara szuka zrozumienia. Wiara jest równocześnie związana z szeregiem pytań,
które rodzą się w ludzkim umyśle i sercu także w „nocy zwątpienia”, ale i pod
wpływem chwili, pod wpływem wydarzeń, pod wpływem przemyśleń…tych
również adwentowych. Każdy z nas może znaleźć w sobie coś z ucznia Jezusa,
ucznia Jego Ewangelii. Niekiedy boimy się narazić innym, ośmieszyć, wystawić na
plotki i drwiny, i pozostajemy rzeczywiście sami ze swoimi pytaniami, „gryząc się”
od środka, walcząc z samymi sobą o odwagę.
Czasem Bóg daje taką chwilę i wtedy na bok schodzą zewnętrzne trudności,
a intuicja podpowiada: teraz albo nigdy. Ten „skok wiary” w nieznane może
okazać się owocny, bo otwiera drzwi do nowego świata, w którym Jezus - jako
Pan i Zbawiciel - dokonuje duchowej rewolucji. Pod wpływem Jezusa serce
zmienia się, mięknie, staje się hojne i otwarte. Boże miłosierdzie jest niezgłębione,
a skarby litości nieprzebrane. Szukajmy Jezusa, On sam pozwala nam się znaleźć
i zatrzymuje na nas nieustannie swoje spojrzenie. Adwent temu bardzo sprzyja,
by w trudnych czasach trudnych dniach zatęsknić za Bogiem i Kościołem.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Kryzysy życia duchowego.
Cz. 2.
Trwająca epidemia i trudny czas jaki obecnie
mamy w Polsce sprawia, że wciąż spotykamy
się z tragicznym zjawiskiem kryzysu życia
duchowego z powodu … braku czasu na
modlitwę, na rozmyślanie, studium,
spowiedź, praktyki wiary (itp.)...
2. Każdy Kapłan w Kościele czuwa przez
wiarę i modlitwę, aby kryzysy te mogły być
pokonywane i poleca wierzącym i sobie
samemu strawę duchową, czuwa również by
ta strawa była wartościowa i przystosowana do etapu życia w wierze.
Jak może pamiętamy - w szkole na języku polskim - przerabiane były tzw. lektury
podstawowe i lektury uzupełniajcie. Życie duchowe, życie wiarą, domaga się też
podstawowej i uzupełniającej lektury - duchowej strawy. I tak, co do lektur
najodpowiedniejszych - na każdym etapie życia z wiary - trzeba wziąć pod uwagę,
że
w miarę postępu duszy, zainteresowanie i potrzeba wewnętrzna
przesuwają się od książek o treści hagiograficznej ascetycznej, aretologicznej
(„areté” – cnota), które przestają być pokarmem odpowiednim, ku lekturze
biblijnej, dogmatycznej, a nawet i mistycznej. Należy i warto równocześnie
pamiętać, że to Pismo Święte jest najlepszą i tez najbardziej odpowiednią strawą,
ale może najcharakterystyczniejszą cechą tej drogi wiary jest to, że Słowo Boże
zaczyna nam też po prostu „świecić”, zaczyna nas też cicho prowadzić; np.
dogmat Trójcy Świętej, czyli też wzajemny stosunek Osób Boskich, zaczyna
nabierać znaczenia „praktycznego”, jest to prawda coraz bardziej oświecająca
życie, życiodajna, podobnie Tajemnica Wcielenia, tajemnica Maryi (itd.)...
Wszystko to dla wierzących staje się światłem dla życia wewnętrznego. Dlatego
wierzący idąc za głosem wiary, Kościoła pragną zgłębiać Boże Tajemnice, czytają
dzieła dogmatyczne, moralne, i często swoje stany wewnętrzne lubią łączyć z
tajemnicami wiary. Z książek o treści bardziej ascetycznej, odpowiadają im
najbardziej te, w których jest najwięcej Chrystusa, bo głód Chrystusa jest jedną z
cech tego okresu rozwojowego. Silnie pociąga prawda o Mistycznym Ciele i ten
Chrystus Żywy, przedłużający się w Kościele, ofiarujący się we Mszy Świętej,
modlący się w Liturgii, działający w świecie. Tak oto dusza czuje żywszą potrzebę
włączenia się w Tajemnicę Chrystusa. Dobre są w tym okresie również lektury
głębsze, z dziedziny życia duchowego, czy też podchodzące do problemu od
strony relacji z Bogiem i tajemniczego działania Jego łaski, niż od strony wielości
różnych cnót i praktyk. Nie znaczy to, by każda mistyka odpowiadała w tym
okresie każdemu. I to dobra lektura inspiruje do
pokonywania kryzysów
życia duchowego Warto o tym też pamiętać w tej dobie
epidemii i sięgać
do dobrej strawy duchowej.

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

1.01.1995 - Jezu, w Twoje imię rozpoczynamy Nowy Rok 1995 z pytaniem co nam
przyniesie ?
1.02.1995 - Minął miesiąc, zima zaatakowała wiatr sprawił ze szkoła i kościół
zostały odcięte od świata. P. Dyrektor ze szkoły Jan Marszał zarządził czyn
i starsze dzieci w ramach zajęć przekopały drogę do szkoły i do kościoła, dziś
potężna wichura na szczęście bez śniegu.
4.03.1995 - dziś przyjechał z Tarnowa ks. Tadeusz Bańkowski, przełożony Domu
Księży Filipinów, i rozpoczęły się rekolekcje la Wietrzna.
5.03. 1995 - pracowity dzień rekolekcjonisty, o godzinie 8.00 Msza Święta z nauka
dla wszystkich, potem spotkanie dla kobiet, o 10.30 suma z nauka dla wszystkich,
i nauka dla mężczyzn po sumie, niestety stali pod kościołem, jakiekolwiek
podejmowanie wysiłki aby weszli do kościoła, rodzą odwrotny skutek. O 15.00
Msza Święta i nauka dla dzieci, a o 16.30 Gorzkie Żale i nauka dla młodzieży.
Ogólnie patrząc na rekolekcje mogło być lepiej.
6.03.1995 - poniedziałek to kolejny dzień rekolekcji, o 8.30 - Różaniec, o 9.00
Msza Święta i potem spotkanie dla dzieci szkolnych. O 15.00 spotkanie dla dzieci,
połączone z Drogą Krzyżową, o 17.00 Msza Święta i nauka dla wszystkich.
W międzyczasie odwiedziliśmy św. Jana na Puszczy i skansen w Bóbrce - tam nas
oprowadzał lektor i parafianin Tadeusz Szopa.
7.03.1995 - dzień spowiedzi rekolekcyjnej, 0 godzinie 8.30 Koronka do Bożego
Miłosierdzia, potem Msza Święta i od godziny 9.45 spowiedź. Do spowiedzi
przystąpiło około 280 osób, spowiadali ks. Edward z Lubatowej, ks. Tadeusz
z Jasionki, ks. Krzysztof z Dukli, O. Gwardian z Dukli, ks. Jan Mazurek, ale nie
wszyscy przyszli do spowiedzi, pozostali jak zawsze czekają na Święta.
8.03.1995 - zakończenie rekolekcji.

