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. niedziela zwykła. Dziś Dzień Papieski. Przypominamy dziś sobie dzieło osoby
i czynu św. Jana Pawła II nie tylko w naszej Ojczyźnie ale i w Kościele i w świecie.
Wspieramy ofiarami do puszek Fundacje Dzieło Nowego Tysiąclecia - czyli
stypendystów zaangażowanych w naukę społeczną i katolicką Kościoła.
. Dziś na Mszy Świętej o . pobłogosławienie Różańców dla klasy trzeciej
Szkoły Podstawowej w ramach modlitewnego przygotowania do dnia Pierwszej
Komunii świętej. Data tego wydarzenia wiary dla naszej Parafii jest datą stałą;
to dzień - maja - godzina . .
. Trwa miesiąc październik. Zachęcam do modlitwy różańcowej i do wierności dla
tej szczególnej modlitwy. Różaniec poprowadzą w tym tygodniu i w następnym
rodziny z naszej parafii; w poniedziałek - rodziny z Banii; we wtorek - poprowadzi
Akcja Katolicka, w środę - rodziny od krzyżówki do rejonu dwóch zakrętów,
w czwartek - rodziny z Kopalni, w piątek - rodziny - rejon centrum Wietrzna,
w sobotę - wierni na kościele - w niedziele . - młodzież ucząca się i pracująca.
. W tygodniu Msze Święte o godzinie . .
. We wtorek spotkanie na plebani Akcji Katolickiej po Mszy Świętej. Zachęcam
innych jeszcze parafian do spotkań formacyjnych przy modlitwie i Bożym Słowie.
. Do sprzątania kościoła - na sobotę . .- proszę rodziny; Kolanko, Śliwiński Kreżałek; bardzo dziękuję rodzinom Albrycht, Uliasz, Marosz; za kwiaty i za
ostatnie sprzątnie kościoła.
.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa
Aniołów”.
. Trwa peregrynacja Obrazu Bożego Miłosierdzia. Pamiętajmy o refleksjach
i darach duchowych, owocach tej modlitewnej drogi wiary w naszej parafii.

Z darem ewangelicznego
słowa.
niedziela zwykła
„W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie
myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy,
zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest
dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy
jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili
z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie
właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?”
z Ewangelii według św. Mateusza Mt , Wiele razy można spotkać się dziś z odrzuceniem dobra, które czyni się z miłością
dla drugiego człowieka. Nie raz słyszymy: „Po co się za niego modlisz! ... Szkoda
czasu i sił na niego”! „Dlaczego pomagasz?, to bez sensu ”!…„Nie pamiętasz, jak
cię potraktowano…To on powinien cię przepraszać! …Ty miałeś prawo na niego
nakrzyczeć”! ; „Zostaw to, daj już spokój ” ! itd. Cała lista takich komunikatów.
Duch Święty zawsze jednak wskaże - jeśli Go poproszę - kiedy zachowuję się tak,
jak owi robotnicy z Ewangelii, którzy szemrają przeciw dobroci Boga a nawet
zamierzają zniszczyć syna właściciela winnicy. A On jest dobry. Wie też, co jest
prawdziwym dobrem dla każdego z nas, dla każdego człowieka. Jest Bogiem. Aby
przyjąć dobro z wdzięcznością i zaufaniem, trzeba pomyśleć trochę tak jak On...
To „trochę” to nic innego jak nieustanne nawracanie swojego serca i nieustanne
przebaczanie bliźnim ich słabości i nieumiejętności. Jeżeli zdecyduję się na tę
drogę, On, Jezus będzie mi towarzyszył. Będzie blisko, tak blisko, że śmierć stanie
się zyskiem. A Miłość pokona śmierć i egoizm. Dziś kolejny, XVII Dzień Papieski
i św. Jan Paweł II, nasz Papież Polak o tym wszystkim nam raz jeszcze przypomina.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.

Z wiarą szukam. Czy poznajecie ?!

Więcej być niż mieć.
Kochać Boga nade wszystko!
Nic małżonkom nie przeszkodzi w ich drodze życia
i byciu szczęśliwymi, jeśli w każdej sytuacji będą Boga
kochali i przez Boga odkrywali również wartość
współmałżonka. Dojrzałość duchowa oznacza, że
więź z Bogiem jest fundamentem więzi z żoną i mężem. Nawet najwspanialsi
małżonkowie nie są przecież Bogiem ani Miłością. Nawet najlepszym z nich
zabraknie kiedyś siły i mądrości, jeśli nie będą na co dzień korzystali z pomocy
Boga - z Jego mądrości, miłości, łaski, z Jego Objawionego Słowa. To właśnie
dlatego narzeczeni ślubują sobie, że będą korzystali z pomocy Boga, żeby aż do
śmierci kochać w dobrej i złej doli. Złożyć przysięgę małżeńską to zobowiązać się
do tego, że odtąd będę stawał się coraz bardziej podobny do Boga, który nas
kocha i uczy jak mamy i my kochać. Im więcej będzie małżonków, którzy od świtu
do nocy okazują sobie Miłość, którzy solidnie wychowują dzieci i dla których Bóg
jest absolutnie największym Przyjacielem i najwyższym Autorytetem we tych
wszystkich sprawach, tym bardziej nasza planeta zacznie znowu zakwitać Bożymi
darami i łaska. Wiara, nadzieja, Miłość, modlitwa, przebaczenie, to najprostsza
droga do miłującego nas Boga, i do Jego Ojcowskiego wejrzenia i wsparcia.

Jesienne spotkanie Rady Duszpasterskiej.
W dniu . .
spotkała się Rada Duszpasterska. Omawiano i poruszono
w czasie spotkania - pod opieką księdza proboszcza Ireneusza Wójcika - sprawy
duchowe i materialne parafii Wietrzno.
Ze spraw duchowych omawiano inicjatywy; Różaniec do granic; trwanie w dziele
peregrynacji Obrazu Bożego Miłosierdzia; droga przygotowania do Pierwszej
Komunii świętej dla klasy III i trud wychowania dzieci i młodzieży w duchu wiary
i szacunku dla religii - Bierzmowanie; posługę egzorcyzmowania w Kościele w
nawiązaniu do spotkania z księdzem egzorcystą i zagadnienia różne; poruszano
sprawy materialne parafii; dalsze prace przy konserwacji ołtarza głównego,
wykonanie ogrzewanie kościoła - jako priorytet - na
rok, omawiano sprawę
pochówku na cmentarzu w dolnej części cmentarza według życzenia rodzin na
grobach opuszczonych i nie uprawianych, zaniedbanych; wycinki lipy na placu
kościelnym, oraz tzw. odmłodzenia Rady Duszpasterskiej czyli wprowadzenia
nowych członków Rady z młodego pokolenia mieszkańców parafii. Ta sprawa
wymaga dojrzałości samych parafian nie chodzi o usuwanie członków Rady, ale
o wprowadzanie do Rady nowych młodych i operatywnych ludzi, w duchu wiary
i zrozumienia czym jest troska o parafię, Kościół i sprawy Kościoła.

Z Maryją i z modlitwą różańcową zaprzyjaźnieni.

Maryja, Matka Syna Bożego, jest wielkim wzorem dla każdej kobiety - matki, która
przyjmuje informacje o dziecku, może pierwszym, może kolejnym, ale przyjmuje tę
wiadomość ufając, że Bóg wie, co robi obdarzając ją potomstwem por. J , .
Maryja jest również ideałem kobiecości. Dar doświadczenia macierzyństwa dla
każdej kobiety - na wzór Maryi - to obdarowanie od Boga specjalną łaską, czyli
błogosławieństwem, w taki sposób, człowiek współdziała w dziele stworzenia.
Maryja jest obecna w historii Kościoła i świata objawia się w różnych miejscach na
świecie, przychodzi jako osoba zwyczajna, skromna, ukazuje się dzieciom, ludziom
prostym jako bardzo bliska i ciepła osoba. Maryja, jest również wzorem dla każdej
rodziny, w której powinny panować ład, harmonia, delikatność które są obecne
w Jej nazaretańskim Domu por. Łk , - .
Sługa Boży, ks. Stefan kardynał Wyszyński mówił, że „Każdy człowiek – nawet
najmocniejszy, najbardziej pewny siebie – potrzebuje dla dobra osobistego
i społecznego tej innej wartości duszy kobiecej, aby mocny nie stał się tyranem, aby
ten co ufa tylko sobie – nie poniewierał dziećmi Bożymi”. Możemy uczyć się od
Maryi: dobroci, ofiary, posłuszeństwa, czułości i opiekuńczości. I dlatego kobiety
powinny oddawać się Matce Pana w opiekę i prosić Ją, aby uczestniczyła
w ich codziennym życiu; prosić, aby przykład Jej życia był przyczyną ich radości
i zachętą, aby stawały się podobne do Tej, która jest pełna łaski, miłości do Boga
i każdego człowieka por. Łk , . A mężczyźni maja obowiązek uszanować
kobiety ze względu na Maryję. Wymadlajmy sobie te dar ...

