Intencje mszalne w tygodniu 13.12 - 19.12.2021 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

o światło Ducha Świetego dla kapituły Sióstr Służebniczek

Wtorek

17.00

urodzinowa P. Adolfiny Smolak - 80 lat życia

Środa

17.00

+Zofia i Jan Kucharscy, +Edward Kocur

Czwartek

17.00

+Tomasz Sęp - rocznica śmierci

Piątek

17.00

za zmarłych rodziców

Sobota

17.00

+Franciszka i Joachim Krężałek

Niedziela

8.00

+Wanda Matelowska - 10 rocznica śmierci

Niedziela

10.30

+Władysław Matelowski - 6 rocznica śmierci

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 12.12.2021 r.
1. Dziś 3 Niedziela Adwentu. To niedziela adwentowej radości, jej znakiem jest
różowy kolor szat w Liturgii. Pan jest już blisko ...
2. Zapraszam parafian codziennie na Nabożeństwa Roratnie, przygotujmy jak
najlepiej nasze sumienia - serca - na Boże Narodzenie.
3. 13 grudnia - to comiesięczny dzień Modlitwy Różańcowej w naszej parafii za
rodziny i za parafię. W tym dniu równocześnie kolejna 40-rocznica wprowadzenia
stanu wojennego w Polsce. Módlmy się za naszą Ojczyznę.
4. Urząd Konserwatorski odebrał już prace przy organach i szafie organowej,
choć strojenie organów jeszcze potrwa i przeciągnie się na nowy rok 2022.
Zatem na Pasterkę organy jeszcze nie będą gotowe. Pozostało jeszcze bowiem
dokończenie prac przy nich i wystrojenie głosów. Cena organów: 90.064,96 złp.
Dziękujemy Urzędowi Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Pani
Konserwator z Przemyśla, Starostwu Powiatowemu w Krośnie i Gminie Dukla za
pomoc i dotacje na organy. Bez ich pomocy konserwacja byłaby niemożliwą.
5. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła wspominamy świętych i błogosławionych:
Św. Łucji, Św. Jana od Krzyża, a od 17 grudnia rozpoczynamy II cześć Adwentu czas Wielkich Antyfon...
6. Nie zapomnijmy o parafialnej i fejsbukowej stronie internetowej; Parafia
Wietrzno.pl - zachęcam do ich odwiedzania i zapoznania się z przesłaniem.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 18.12. - proszę rodziny; Soliński, Pietruszka,
Jastrzębski, Kamiński -Haniebnik. Dziękuję rodzinom; Kucharski, Karpaciński,
Szopa, Kowalski za ostatnie sprzątnie i za kwiaty kościoła. Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii. Wyłożony
jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów” .
9. Można będzie nabywać świece Caritas na stół wigilijny i opłatki. Pamiętajmy
o tych znakach na wigilijny stół.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 50 / 12. 12. 2021 r. (Rok VII).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Karmię Was tym, czym sam żyję...
3 Niedziela Adwentu
Refren Psalmu:
Głośmy z weselem: Bóg jest między nami.
Oto Bóg jest moim zbawieniem!
Jemu zaufam i bać się nie będę.
Pan jest moją pieśnią i mocą,
i On stał się moim zbawieniem”.
Psalm - Iz 12, 2. 3 i 4bcd. 5-6 (R.: por. 6)
Uśmiecham się dziś w niedzielę radości. Widzę
jak bardzo potwierdza się wciąż zapomniana
prawda, że chrześcijanin ciągle jest w drodze.
A Bogu zostaje coś w nas do dokończenia, tak, Bogu w nas. Człowiek sam może
dziś starać się, by wydoskonalić się w swojej drodze życia, i rzeczywiście reklama
mediów narzuca nam ten styl, ale czy zgadza się to wszystko z wolą Bożą ?...
Tak, ważne jest dziś to, i to bardzo, którą drogą podąża się do wymarzonego celu.
A przecież im dłużej człowiek żyje, tym bardziej jest poobijany, poraniony oraz
szlifowany jak ... diament. To jak stary samochód, tam otarcie, tam stuknięcie, tam
jeszcze ślad po czyimś otwarciu drzwi. Wszystko już nie lśni jak dawniej, a tutaj
i ówdzie zaczyna pojawiać się rdza. Może są i tacy, których los „wyremontował”:
co trzeba wyklepał albo wymienił, na nowo pomalował. Dziś tylu różnych mocarzy
zagraża nam w wierze... I nade wszystko bardzo podstępni to wrogowie, działają
„z zewnątrz”, ale wkradają się też w ludzkie serca, urabiając je wedle swoich
zamysłów. Tak musimy się o tym pamiętać, że działa szatan nasz wróg. Innych
spraw lękać się nie musimy. Wszak mamy Wszechmocnego Sojusznika, Boga Ojca.
ks. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…
Zasmakujmy lepiej, bardziej czasu Adwentu.

W Godzinie Czytań w Brewiarzu kapłańskim w Niedzielę Gaudete w Adwencie
Kościół czyta wspaniałe przejrzyste słowo św. Augustyna, który wyjaśnia misję
Jana Chrzciciela i podpowiada, czym jest prostowanie ścieżek dla Pana.
( To rozważanie - bezcenne - rozpoczyna się od słów; rozważmy w jakim …)
Zachęcam by się nad tym tekstem zatrzymać, by ten tekst rozważyć.
„Rozważmy, w jakim porządku dochodzi do wzbogacenia serca. Gdy myślę
o tym, co mam powiedzieć, wtedy słowo rodzi się w moim sercu; a jeśli chcę ci
coś powiedzieć, staram się wzbudzić w twoim sercu to, co już istnieje w moim.
W tym celu posługuję się głosem i mówię do ciebie, aby słowo, które jest we
mnie, mogło dotrzeć do ciebie i przeniknąć do twojego serca. Dźwięk głosu
pozwala ci zrozumieć słowo. Ten dźwięk mija, ale słowo przezeń niesione
dotarło do twojego serca, a równocześnie pozostaje i w moim sercu”.
Jan jest głosem, ale „na początku było Słowo”, czyli Pan. Jan był głosem tylko do
czasu, Chrystus jest Słowem odwiecznym. Czym jest głos bez słowa? Jest pustym
dźwiękiem, który niczego nie oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale
sercu nie przynosi pożytku. Czyż ten dźwięk niosący słowo nie przypomina ci sam
przez się, że „trzeba, by On wzrastał, a ja żebym się umniejszał”? Dźwięk głosu
spełnił swoje zadanie i przebrzmiał, jakby mówiąc w ten sposób: „Ta moja radość
doszła do szczytu”. Trzymajmy się słowa, nie dajmy, aby się ono zagubiło, gdy już
poczęło się w tajnikach naszego serca. Czy chcesz stwierdzić, że głos przechodzi,
a Słowo Boga trwa? Gdzież jest teraz chrzest Jana? Jan go udzielał i przeminął,
teraz zaś przyjmuje się chrzest Chrystusa. My wszyscy wierzymy w Chrystusa,
wyczekujemy zbawienia w Chrystusie, a o tym powiedział nam głos. Trudno jest
odróżnić głos od słowa, toteż Jana uważano za Chrystusa. Głos utożsamiano ze
słowem. Ale Jan wyznał, że jest tylko głosem i nie chciał uchodzić za tego,
którym nie był. Rzekł więc: „Nie jestem Mesjaszem ani Eliaszem, ani prorokiem”.
Wtedy zapytano go: „Kim więc jesteś?”. I odpowiedział: „Jam głos wołającego
na pustyni: Prostujcie drogę dla Pana”…Głos wołającego na pustyni, głos
przerywający milczenie, by prostować drogę Panu. To znaczy: mój głos rozlega
się po to, aby wprowadzić Pana do waszych serc; lecz jeśli nie naprostujecie drogi
dla Niego, to nie przyjdzie On tam, dokąd chcę Go wprowadzić. Cóż jednak
oznacza prostować drogę? Modlić się gorąco. Co oznacza prostować drogę?
Uniżyć się. Patrzcie na przykład dany wam przez Jana Chrzciciela. Ludzie uważają
go za
Mesjasza, ale on nie ukrywa, że Nim nie jest, i nie karmi swojej
próżności błędnym mniemaniem ludzi. Gdyby powiedział: Jestem Mesjaszem,
jakże łatwo by mu uwierzono, skoro brano go za Mesjasza, zanim jeszcze
wypowiedział się na ten temat. Ale on się tego wystrzega, mówi, kim jest, uniża
się i nie równa z Jezusem Chrystusem. Wie, skąd płynie dla niego zbawienie;
rozumie, że jest tylko lampą, która płonie i świeci, i lęka się, aby nie zgasił jej
podmuch pychy...

Rozważmy te słowa by na Święta Bożego Narodzenia wejść na drogę
pokory i uniżenia przed Tajemnicą Wcielenia.

Popatrzmy z wiarą

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Święty Józef darem na nasze czasy. Cz. 2.
Historia życia Świetego Józefa naznaczona jest różnymi kryzysami osobistymi, np.
kryzysem tożsamości, kiedy po zaślubinach z Maryją dowiaduje się, że ona nosi
w łonie nie jego dziecko i nawet jeśli chce chronić jej reputację, to jednak rozważa
bardzo konkretnie „potajemne oddalenie Jej”. To jest ten wielki dramat, który
rozgrywał się w sercu Świetego Józefa.
Jakże jest on również podobny do doświadczenia wielu nam współczesnych,
którzy przeżywają podobny kryzys tożsamości. Rozpada im się życie osobiste,
rodzinne, małżeńskie. Nie potrafią podtrzymywać więzi z najbliższymi, tracą
poczucie sensu, nie potrafią naprawiać nadwyrężonych relacji z innymi.
Wielki kryzys, kolejny którego doświadczyła Święta Rodzina, to brak domu, brak
spokojnego miejsca, gdzie Jezus mógłby się narodzić. Bieda często prowadzi do
beznadziei, czyni człowieka coraz bardziej bezradnym, pogrąża w słabościach
i nałogach. Tak było kiedyś, tak jest i również dzisiaj. I dzisiaj wielu z nas jest tak
bardzo sparaliżowanych duchowo, zamkniętych w swoich biedach słabości, czy
nawet w egoizmie, w nałogach, w życiowej niemożności. I Święty Józef i dziś nam
przychodzi z pomocą… Powraca by nas chronić.
(cdn.)

