Intencje mszalne w tygodniu 10.08 - 16.08.2020 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

w pewnej intencji

Wtorek

18.00

zm. +Wojciech Łach - od przyjaciół z Wietrzna

Środa

18.00

w intencji rodziny Pytlak

Czwartek

18.00

za Michalinę Rygiel i jej rodzinę - o łaskę zdrowia

Piątek

18.00

zm. +Edward Szwast

Sobota

8.00

zm. +Janina, Bronisław, Bronisława Smaga

Sobota

11.00

Pierwsza Komunia Święta klasy trzeciej

Sobota

15.00

dożynkowa - za parafian

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Ks. Józef Fejdasz - od parafian

Niedziela

15.30

zm. + Kazimierz Czaja - od kuzynki Elżbiety

Ogłoszenia duszpasterskie - 9.08.2020 r.
1. 19 niedziela zwykła w czasie epidemii. Nie zapomnijmy - we wzroście zarażeń
w Polsce - o przepisach sanitarnych obowiązujących w kościele.
2. Zapraszam parafian na Apel Jasnogórski z modlitwą o powstrzymanie epidemii,
oraz o wolność od uzależnień i o wolne serca - codziennie o godzinie 20.45.
3. 15.08 - w sobota - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym
dniu Msze Święte o godzinie 8.00; 11.00 i 15.00. Jest to również rocznica -100 lecie
Cudu na Wisłą. Nie zapomnijmy o tych wydarzeniach ...
4. W tygodniu Pierwsza Komunia Święta - II grupa - 15 sierpnia - o godzinie 11.00.
5. Również - 15 sierpnia - nasze Dożynki Parafialne. Zaprasza do kościoła Akcja
Katolicka, Koło Gospodyń Wiejskich i P. Sołtys.
6. Akcja Katolicka ma swoje spotkanie formacyjne w środę po Mszy Świętej.
7. Spotkanie piątkowe - modlitewne i wspólnotowe - po Mszy Świętej.
8. Spowiedź dla dzieci klasy trzeciej w piątek o godzinie 9.00.
9. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl Zachęcam do zapoznania się z jej treścią i przesłaniem.
10. Do sprzątania kościoła - na piątek - 14.08. - proszę rodziny; Szpiech, Pachana.
Dziękuję rodzinom; Szyszlak, Szyszlak, Marosz za ostatnie sprzątnie kościoła i za
świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
11.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” a w niej
dodatek o ks. Andrzeju Sołtysiku, kolejnym proboszczu z Wietrzna.
12. Bardzo dziękuje naszym lektorom za prace przy kościele upiększające teren
przykościelny i ołtarz polowy.
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19 Niedziela zwykła
Rozważcie, proszę...
z Liturgii Słowa
„Jezus zaraz przemówił do nich:
„Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli
to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie
po wodzie”...
A on rzekł: „Przyjdź ”...
z Ewangelii według Świetego Mateusza (Mt 14,22–33)
Z nauczania Jana Pawła II; Naturalne prawo moralne ma Boga za twórcę (...)
Człowiek przez swój rozum uczestniczy w odwiecznym prawie, którego sam nie
ustanawia (Veritatis splendor 36).
Wierność Bogu, Kościołowi, wartościom ewangelicznym... tak, we wspólnocie
Kościoła jest bardzo ważna wierność. Bywamy czasem słabi, upadamy, wpadamy
w kryzysy, dołki (itp.) Chodzi jednak zawsze o to, by z upadku się podnieść, by nie
tworzyć fałszywych postaw usprawiedliwienia, które by te nasze upadki zbywały
takim stwierdzeniem, że nic się nie stało,... że mamy prawo sobie czasem w błocie
grzechu poleżeć,... a Bóg i Kościół niech się nas nie czepiają. Tymczasem jakże
ważne jest coś zupełnie innego, odwaga przyznania się: tak, to ja zgrzeszyłem,
i nie szukam dla siebie usprawiedliwienia, ale proszę o wybaczenie i powstaję.
W tym tygodniu druga odsłona dnia Pierwszej Komunii Świętej klasy trzeciej; Lena
Zajdel, Florian Korab, Kacper Olbrycht to osoby, które po raz pierwszy w swoim
życiu przyjmą Eucharystię - Jezusowe Serce. Rok Eucharystii niech nam również
wszystkim przypomina jak w ważnym wydarzeniu uczestniczymy. „Postawmy
Eucharystię w centrum”, tak mówił do nas św. Jan Paweł II ...
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Czym jest depresja ?.
Jak się z nią zmagać…Cz.1.

Depresja jest znana wielu osobom. Jest to poważna
choroba cywilizacyjna, której nie wolno lekceważyć.
Może dotknąć każdego. Na czym polega depresja, jak
ją rozpoznać ?, i jak się z nią zmagać ?. Podstawowym
objawem depresji jest; obniżenie nastroju, pogorszenie
toku myślenia, brak energii, zmęczenie, zniechęcenie,
oraz spowolnienie ruchu, niepokój - im głębsza depresja
- tym większy lęk, agresja, np. jeśli ktoś staje się bardzo
kłótliwy, może być to znak czającej się małej depresji.
Przy poważnej depresji - agresji nie ma - wzrasta poziom
lęku; nie ma radości życia, a chory jest niezdolny do cieszenia się czymkolwiek.
W tej chorobie zanikają uczucia, cofają się, jakby człowiek umierał. I rzeczywiście
- tak, nieleczona depresja może doprowadzić do śmierci. Pojawia się również
egocentryzm i infantylizm; w człowieku chorym jest wiele sprzeczności, poczucia
winy (itp.). Ludzie wierzący - w depresji - często mówią o grzechu przeciwko
Duchowi Świętemu, mają urojenia, myśli samobójcze; poczucie, że kiedy odejdę,
to rodzinie będzie lżej. Wszystko, co jest źródłem życia odchodzi, a można tylko
od chorego usłyszeć słowa; Nic nie ma sensu, nie ma nadziei, szansy na zmianę...
Człowiek sam nie jest w stanie wyjść z tej choroby. Sama wiedza o tym, jak wyjść,
niewiele daje. Ludzie często wszystko rozumieją, ale dalej są depresyjni. Żeby
wyjść z depresji, trzeba wejść w relację i zgodzić się pokornie na jej budowanie
z drugim człowiekiem przez wiarę. Pierwszym i głównym czynnikiem leczącym
nie jest technika, lecz kontakt z osobą, która pomaga; terapeuta, lekarz, osoba
duchowna, maż dla żony, żona dla męża (itp.), żeby utrzymać żywą relację.
Mądrość terapeuty, kierownika duchowego polega właśnie na tym, by tę relację
utrzymać, żeby nazywać to, co robi pacjent. Chorzy zwykle kończą swoje relacje
nagle, okrutnie, i to samo próbują robić z terapeutą. A najlepszym lustrem dla
człowieka są oczy i twarz drugiego. Wtedy rzeczywiście człowiek może poczuć,
że jest przyjęty przez tego, który mu towarzyszy. To jest doświadczenie całego
człowieka, nie tylko głowy (wiedzy), choruje bowiem cały organizm. Człowiek
jest zawsze tajemnicą. Możemy zatem mówić o depresji ale i o nadzwyczajnych
zjawiskach, które oczyszczają duszę z depresji, lub towarzyszących przejawów
( takie procesy mieli św. Jan od Krzyża, św. Albert Chmielowski, s. Matka Teresa
z Kalkuty (itp.). Wydaje się, że najbardziej bezpieczna droga, która nie oddziela
tych dwóch doświadczeń to towarzyszenie duchowe i rozeznawanie. Pan Bóg
nie opuszcza ludzi chorych na depresję, nie opuszcza tych, którzy mają depresję,
melancholię , urojenia, omamy (itp.) ale czyni wszystko, żeby nawet poprzez te
wizje, obrazy, do nich dotrzeć i się z nimi spotkać. Warto o tym pamiętać, gdyż
depresja jest również chorobą cywilizacyjną, chorobą, która dotyka wielu ludzi
w naszych współczesnych czasach...
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

15.08.1989 - dziś na Apelu wyjątkowa chwila, nie tylko przez liczbę uczestników,
a było 93 osoby, ale przez atmosferę religijną i modlitewną, byłem bardzo
wzruszony…(…)
20.08.1989 - liczna wiernych na Apelu utrzymuje się około 60-70 osób, modlitwa
maryjna niech trwa, wprowadziłem z magnetofonu fanfary jasnogórskie, w tym
dniu również parafialne dożynki. Msza Święta pod lasem polowa na Dąbrowie,
wzięło w niej udział około 146 osób, a ja modle się i o to aby parafianie wytrwali
w tej walce o trzeźwość. (…)
24.08.1989 - dziś w Polsce wybrali premiera pierwszego niekomunistycznego;
Bogu niech będą dzięki za P. Tadeusza Mazowieckiego. Królowo Aniołów, weź
go pod swoją opiekę by jednoczył nas, rozbity naród.
25.08.1989 - wczoraj zakupiłem farbę na malowanie dachu na plebani i również na
malowanie dachu na budynku gospodarczym, na stodole. Zgodzili się i przyszli
do malowania: Jan Jastrzębski, Grzegorz Rymek, Tomasz Marosz, Mieczysław
Mazur, Sajdak Waldemar. Malowali cały dzień, aż do zmroku, najtrudniej było od
strony północnej, ale Bogu dzięki, udało się bez żadnych wypadków i nieszczęść.
Dziękuje Bogu za tych młodych młodzieńców, za ich dar (…).
12.09.1989 - dziś powracamy do budowy kaplicy cmentarnej, Stanisław Pytlak
przywiózł wapno i smołę, wraz z nim pracowali; Józef Szczurek, Krzysztof
Zborowski, Maciej Longawa, Andrzej Wyszkowski, Wojciech Kolanko, Piotr
Długosz, Pracami kierował Edward Sep.
13.09.1989 - kolejny dzień budowy; pracowali Jan Lorenc, Ryszard Majchrzak,
Wojciech Czaja, Janusz Albrycht, Zdzisław Belczyk, Ferdynand Gruszczyński.
14.09.1989 - kolejny dzień budowy. Parafianie nie przyszli aby pomóc …
(…) (cdn.)

