Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

za zmarłych z rodziny Bek i Rygiel

Wtorek

17.00

z okazji urodzin o potrzebne łaski i dar zdrowia dla P. Krystyny

roda

17.00

zm. +Eugeniusz Kocur

Czwartek

17.00

zm. +Tomasz Sęp

Piątek

17.00

zm. +Józef i Józefa Wierdak; Jan i Alfred

Sobota

17.00

zm. +Michalina Szwast - od wnuczki Małgorzaty z rodziną

Niedziela

8.00

zm.+ Wanda Matelowska - 5 rocznica śmierci

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Władysław Matelowski

Intencje mszalne w tygodniu 12.12-18.12.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 11.12.2016 r.
1. 3 niedziela Adwentu . Od soboty - czyli od 17.12. - rozpoczynamy czas już
bezpo redniego przygotowania do wiąt Bożego Narodzenia. Jest to czas wielkich
antyfon w liturgii Mszy więtej. Jest to czas duchowego przygotowania do
narodzenia się Jezusa Chrystusa - Boga w naszym sercu. Nie zmarnujmy tego czasu.
2.Na ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa jest wystawiana Księga Trzeźwo ci.
Pamiętajmy o tym darze ofiarowanym za bliskie nam osoby.
3.We wtorek Po Mszy więtej swoje spotkanie ma Akcja Katolicka. Zapraszam
chętnych parafian do formowania się przez ten ruch w Ko ciele. Akcja Katolicka
ma za cel obudzić sumienia do umiłowania Ko cioła.
4. 13 grudnia - wtorek - dzień modlitwy za misje parafialne. Nabożeństwo
poprowadzi Ks. Marcin - wikariusz z Dukli. W tym dniu pamiętajmy również
w modlitwie o Ojczyźnie - 35 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
5. Bądźmy wdzięczni za nam dotacje na konserwacje Wielkiego Ołtarza.
Dzi zapłaciłem za I etap prac sumę 56.015.06 złp. Czeka nas jeszcze II cze ć
tych prac - w roku 2017 - a może i dłużej. Na konserwacje czeka również w ko ciele
tabernakulum. Widzimy sami jakie jest szare i poniszczone. Będziemy ten proces
prowadzili według naszych możliwo ci.
6. Spowiedź adwentowa w Wietrznie jest zaplanowana na przyszły tydzień.
Informacje o niej podam w przyszłą niedzielę.
7.Są jeszcze do nabycia w zakrystii wiece Caritas. Ofiara dobrowolna na cele
Caritas. Niech tej wiecy nie zabraknie na naszym wigilijnym stole.
8. Do sprzątania ko cioła - w najbliższą sobotę 17.12. - proszę rodzinyś Czaja, Spu ,
Zborowskiś bardzo dziękuję rodzinomś Wiatr, Smaga, Grad za ostatnie sobotnie
sprzątnie ko cioła.
9.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii
- na ko ciele wyłożony jest kolejny numer Gazetki Parafialnej. Ufam ze pojawi się

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno
św. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii
z Sercem.
III Niedziela Adwentu
„Wtedy przejrzą oczy niewidomych
i uszy głuchych się otworzą”.
z księgi proroka Izajasza

„A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie”

z Ewangelii św. Łukasza

Pewna księżniczka dostała na urodziny od swego narzeczonego ciężką, choć niezbyt
dużą paczkę, o dziwnym okrągłym kształcie.
Zaciekawiona rozpakowała ją
szybciutko i znalazła w rodku kulę armatnią.
Rozczarowana, ze zło cią
rzuciła kulę na podłogę. Wtedy pękła zewnętrzna czarna powłoka i ukazała się
mniejsza kula w pięknym srebrzystym kolorze. Księżniczka podbiegła i ujęła ją w
dłonie. Obracając ją, przypadkowo przycisnęła lekko
w pewnym
punkcie jej powierzchnię. I oto srebrna otoczka otworzyła się, odsłaniając wspaniałą,
złotą szkatułkę. Teraz księżniczka łatwo otworzyła złote pudełeczko,
w
rodku którego na miękkiej czarnej materii spoczywał cudowny pier cionek,
połyskujący brylancikami tworzącymi dwa słowaŚ Kocham cię. Tak jest i w życiuś
Wielu ludzi może i tak my liŚ Pismo więte to nie dla mnie. Jest zbyt trudne, nie
potrafiłbym nic zrozumieć. Lecz je li kto zdobędzie się na wysiłek zdarcia pierwszej
warstwy poprzez skupienie i modlitwę, za każdym razem odkryje nowe i zaskakujące
wspaniało ci. A przede wszystkim zostanie bezgranicznie zadziwiony cudem i darem
biblijnego boskiego posłaniaŚ Bóg mnie kocha.
Tak, może trzeba ogłuchnąć by wreszcie prawdziwie usłyszećś o lepnąć, by zobaczyć,
do wiadczyć niemocy by uwierzyć. Wyj ć naprzeciw Przychodzącego błagając już
nie o słuch, wzrok, siły fizyczne, błagając o Miło ć. Być może dopiero wtedy,

Z

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
(cdn.)
„Nie zapominajcie o modlitwie za mnie”. Tak prosi ojciec
więty Franciszek. Co w tej pro bie jest niesamowitego.
Z jednej strony wielka prostota. Jakby nic szczególnego,
ale zarazem co bardzo cennego i konkretnego. Pamiętać
przez modlitwę i wstawiennictwo u Boga. Papież pragnie
stać się narzędziem w ręku Pana Boga. Z drugiej strony ta
pro ba wymaga jednak uwagi, mojego zainteresowania
tym, czym żyje Ko ciół. Modlić się za człowieka, który
niesie na sobie losy ludzi, to również odpowiedzialno ć.
Tak, jeden człowiek potrafi uruchomić wielki łańcuch człowieczych my li,
westchnień, pragnień, tęsknot, oczekiwań.
więty Jan
Paweł II proponował nam często, nam Polakom codzienną praktykę
modlitwy różańcowej. On dzięki niej sięgał do tajemnic Bożej obecno ci. A to było
dla niego wielką rzeczywi cie mocą w posłudze apostolskiej.
O. Leon Knabit z Tyńca ukazuje dar adoracji Naj więtszego Sakramentu. Podobnie
zachęca do takiej modlitwy adoracyjnej ks. Arcybiskup Adam Szalś w naszej parafii
ten dzień modlitwy będzie w styczniu.
ycie modlitewne jest wysiłkiem i jest zmaganiem Sposób, w jaki się modlimy
jest zróżnicowany. Modlitwa zależy od potrzeb, okoliczno ci, naszej dojrzało ci
religijnej. I często pojawia się w nas przekonanie, że nie potrafimy się modlić.
Są tacy, którzy z lenistwa zarzucają praktykę codziennej modlitwy.
Tak, ale wtedy zanika w nich potrzeba szukania nadziei na trudne życiowe chwile.
Jednocze nie tacy ludzie gubią odniesienie do wiata niematerialnego. Spłaszczają
swoje życie do szukania wygód i niespełnionych marzeń.
Tymczasem życie modlitewne jest zawsze zmaganiem, a nawet walką, która wymaga
postawy pokory, ufno ci i wytrwało ci.
To dzięki wiernej modlitwie wyrażamy swoją przynależno ć do Boga i do Ko cioła.
W modlitwie zawsze próbujemy wychylić się nieco poza obręb własnych ciasnych
poglądów, zachowań i wyborów. Otwieramy się na wiat o wiele bardziej bogatszy
(ale nie w kategoriach ekonomicznych, tak w modlitwie nie chodzi o ekonomię),
ten Boży wiat jest ciekawszy i bardziej przestronny.
Modlitwa służy zdobywaniu duchowej strawy.
Mo na j porównać do zbieranego nektaru z kwiatów przez pszczoły. Sam pył
kwiatowy nic nie daje. Lecz odkładany w ulu przynosi dobro w postaci miodu.
Również modlitwa może się wydawać nieużyteczna, dopóki nie przyniesie korzy ci
duchowej. Warto zauważyć i tę korzy ć - a jest nią wiara w życie wieczne.
Może się to również przejawiać np. w tęsknocie za szczę ciem, które tak niełatwo
osiągnąć.
Nie w liczbie zmówionych litanii i pacierzy tkwi siła modlitwy, lecz w czynie
chrze cijańskim i w pokorze.

wiarą szukam. Czy poznajecie ?!
Kolejne wspomnienie dotyczy lat z minionego stulecia. Kogo rozpoznajemy na
zaprezentowanym zdjęciu ? Zachęcam do pisemnej refleksji w Gazetce Parafialnej.

Nowe normy i przepisy liturgiczne.

DOBÓR ŚPIEWÓW PODCZAS CELEBRACJI SAKRAMENTU MAŁ

EŃSTWA

Jeżeli nowożeńcom bardzo zależy na wykonaniu jakiej piosenki religijnej, to można
na to pozwolić przed rozpoczęciem Mszy w. lub po jej zakończeniu.
Wprowadzeniu nowożeńców do ko cioła może towarzyszyć grany na organach marsz,
nie może on jednak zastępować pie ni na wej cie.
Podczas Komunii w. wolno wykonywać jedynie pie ni eucharystyczne (nie powinno
się wykonywać np. piewu „Ave Maria”, piew ten można wykonać po Mszy w.,
gdy nowożeńcy udają się do ołtarza Matki Bożej).
Zdarza się, że nowożeńcy zapraszają innego organistę lub jaki zespół muzyczny.
Proboszcz parafii musi być o tym poinformowany. Po uzyskaniu zgody księdza
proboszcza, wewnętrzne ustalenia odnoszące się do posługi organistów rozwiązywane
są między stronami.
ZASADY DOTYCZ

CE DEKOROWANIA WNĘTRZ SAKRALNYCH

