Intencje mszalne w tygodniu 8.11 - 14.11.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

+Maria i Franciszek Michalczyk

Wtorek

17.00

+Zofia Pytlak - od Janiny Mysza

Środa

17.00

+Maria Świętoniowska - 9 rocznica śmierci

Czwartek

10.00

za Ojczyznę - odzyskanie Niepodległości - 103 rocznica

Piątek

17.00

+Józef i Stanisława Wójtowicz

Sobota

17.00

+Zofia Pytlak - od rodziny Czapka

Niedziela

8.00

+Zofia Pytlak - od Stanisława Kołacz

Niedziela

10.30

+Józef i Genowefa Czelny

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 7.11.2021 r.
1. 32 Niedziela zwykła - dziś pierwsza niedziela miesiąca listopada. Dziś zmiana
tajemnic różańcowych dla Róż z naszej parafii. Pamiętajmy o tej zmianie tajemnic.
2. Jurto - w poniedziałek - 8.11. - Msza Święta rano - o godzinie 7.30 - z powodu
spotkania - kongregacji - z ks. Arcybiskupem Adamem Szalem.
3. Kwesta na cmentarzu - to suma - 517 złp.- Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
4. W tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy: św. Leona Wielkiego papieża, św.
Marcina z Tours, św. Jozafata biskupa i męczennika, św. Benedykta i towarzyszy
pierwszych męczenników Polski.
5. 11 listopad - 103 - rocznica odzyskania niepodległości. Uroczysta Msza Święta
i złożenie kwiatów pod pomnikiem godzinie 10.00. Nie będzie Mszy Świętej
wieczorem z powodu uroczystości w Bóbrce.
6. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klasy VI i VII w środę. Początek
na Mszy Świętej, a dla klasy VIII w piątek - początek Mszą Świętą.
7. Spotkanie formacyjne - listopadowe - dla klasy III Szkoły podstawowej przed
Pierwszą Komunią Świętą w niedzielę na Mszy Świętej o godzinie 15.30.
8. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
9. 13.11. - sobota - comiesięczna Modlitwa Różańcowa za naszą parafię.
10. We wtorek - 9 .11. - spotkanie formacyjne Akcji Katolickiej.
11. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 13.11. proszę rodziny; Przybyła-Szczepanik,
Król, Kozubal. Dziękuję rodzinom; Sajdak-Mercik-Głód, Wójtowicz, Szczepanik,
Wyszkowski Michalak za ostatnie sprzątnie i za kwiaty do Kościoła. Bóg zapłać.
12.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - do odebrania dla prenumeratorów w
zakrystii. Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
13. W piątek - w minionym tygodniu - pochowaliśmy śp. Piotra Szczurka. Wieczny
odpoczynek ...

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 45 / 7. 11. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym
sam żyję...
32 Niedziela zwykła - Rok B
„Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony,
przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne
pieniądze do skarbony.
Wielu bogatych wrzucało wiele.
Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa
pieniążki, czyli jeden grosz”...
z Ewangelii według Świetego Marka
(Mk 12, 38-44)
Szukamy dziś w naszym świecie przeróżnych
namiastek szczęścia, życzymy sobie szczęścia, i jakże często dziś utożsamiamy je
z powodzeniem, zaspokojeniem własnego egoizmu, dobrobytem, czy nawet
i sukcesami. I rzeczywiście przynoszą one chwilowe zadowolenie, czy ulubioną
satysfakcję (itp.), ale są to atrakcje ulotne i przejściowe. Jezus proponuje nam
radość wieczną, życie wieczne, również i na przykładzie ewangelicznej wdowy.
W swoich słowach przekazuje wskazówki, realne drogowskazy gdzie można
szczęście odnaleźć. Jezusowe wskazówki są nieco inne, sięgają łaski wiary, gdyż
każdy człowiek - przez wiarę - najpełniej może doświadczać szczęścia, i Bóg chce
go dla nas. Obiecuje nam szczęście w życiu wiecznym, wskazuje drogę do niego.
Tą drogą jest świętość, która daje nam gwarancje szczęścia, choć niekoniecznie
zgodnego z naszymi wyobrażeniami i pragnieniami. Ale jeśli będziemy szukać
szczęścia w Bogu, wtedy żadne przeciwności, trudności, kryzysy nie zaburzą go.
Pamiętajmy o tym patrząc dziś na ewangeliczną wdowę pełną ufności.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Popatrzmy z wiarą...

P. Urszula Szpiech;
Dokumentalna i literacka
wartość więziennych wspomnień
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego. Cz. 15.

Jeden z bliskich współpracowników Kardynała,
ks. Bronisław Piasecki, napisał o autorze
dziennika: „Wiedza wielu ludzi Księdzu Prymasie
pochodziła z wielkich zgromadzeń religijnych, na
których widziano go w dostojeństwie kardynalskiej
purpury. Taki odbiór sprawiał, że uważano go za
człowieka wyniosłego, niedostępnego, księcia
Kościoła”. Ci, którym dane było znać go
osobiście, uważali, że był człowiekiem subtelnym,
uczuciowym, o ujmującym zachowaniu.
Takie cechy łatwo zauważyć u kogoś, z kim łączą nas bliskie kontakty, natomiast
znacznie trudniej doszukać się ich u człowieka stojącego na szczeblu władzy
kościelnej. Funkcje, jakie pełnił, wymagały od niego nieugiętości, wyniosłości,
gotowości do odpierania ataków ze strony tych, dla których jego przekonania
były niewygodne. Przeciętny Polak, który popierał jego działania wobec władzy
tak naprawdę niewiele mógł wiedzieć o cechach jego charakteru.
Pierwsze fragmenty więziennych zapisów Kardynała zostały opublikowane
w jego książce pt. „Wszystko postawiłem na Maryję” wydanej w 1980 r. przez
Editions du Dialogue. Do udostępnienia całości pamiętnika przyczyniło się to
samo paryskie wydawnictwo.
Przed drukiem autor dokładnie przejrzał maszynopis. Wstrzymał się jednak przed
dokonaniem jakichkolwiek uzupełnień i wyjaśnień ze względu na pragnienie
zachowania prostoty i autentyczności więziennego przekazu. Można więc
odbierać ten dziennik jako testament mający na celu przybliżenie osobowości
patriarchy ogółowi wierzących. Testament, w którym dawał się poznać przede
wszystkim jako kapłan prawdziwie
oddany swemu powołaniu. Badacze
tekstów autobiograficznych określają
pamiętniki jako „listy adresowane do
potomności”. Można więc przyjąć, że
więzienny dziennik Prymasa Tysiąclecia
to szczery, wzruszający i dziś już
ogólnodostępny list do wszystkich, którzy
chcą poznać fragment jego biografii
niejako „z pierwszej ręki”.
(cdn.)

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Dlaczego Kościół chroni tajemnicę spowiedzi?

W ostatnich kilku latach - zwłaszcza w dobie trwającej epidemii - nasilają się dziś
żądania ze strony władz świeckich, aby Kościół zrezygnował z wielkowiekowej
praktyki utrzymywania tajemnicy spowiedzi. Żądania władz do wyjawienia tego,
co w wolności sumienia penitent wyznał na spowiedzi nie są nowe. Naciski na to
były już i w przeszłości. Dotyczyły wielu spraw, taka pokusa istniała od zawsze.
Dlaczego Kościół nigdy nie zgadzał się i nie zgadza nadal na takie instrumentalne
potraktowanie sakramentu spowiedzi? Odpowiedź możemy znaleźć w Nocie
Penitencjarii Apostolskiej z czerwca 2019 r. o ważności forum wewnętrznego
i nienaruszalności pieczęci sakramentalnej.
Kościół broni i strzeże tajemnicy sakramentalnej, inaczej nazywanej też pieczęcią
sakramentalną, gdyż jest ona niezbędna do ochrony świętości sakramentu
pojednania, spowiedzi i dla wolności sumienia penitenta. Spowiadający się
przychodzi do konfesjonału, by wyznać swoje grzechy i powinien mieć pewność,
że ta rozmowa pozostanie „sekretem konfesjonału” na zawsze.
Spowiadający się – tak naucza Kościół i tak rozumie równocześnie sakrament
pojednania, czyli spowiedź – wyznaje swoje grzechy Bogu. Kapłan, który jest
„niezbędnym narzędziem”, kiedy spowiada, działa in persona Christi capitis, czyli
w osobie Chrystusa Głowy, a kiedy mówi: „ja odpuszczam ci grzechy” to jest to
„Ja” Chrystusa, który jedynie może odpuścić grzechy.
Kapłan spowiednik nie czyni tego własną mocą, ani w swoim imieniu. I dlatego
też ochrona tajemnicy spowiedzi, czasami jak uczy Kościół do męczeństwa
(sanguinis effusionem) jest również obowiązkową lojalnością wobec penitenta
i świadczy „o jedyności i powszechności zbawczej Chrystusa i Kościoła”.
(cdn.)

