Intencje mszalne w tygodniu 16.12 - 22.12.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

18.00

zm. +Maria Zborowska - od uczestników pogrzebu

Wtorek

18.00

zm. +Grażyna Nowak - od uczestników pogrzebu

Środa

18.00

zm. +Władysław Matelowski - 4 rocznica śmierci

Czwartek

18.00

za zmarłych z rodziny Firlej i Gruszczyńscy

Piątek

18.00

zm. +Maria Zborowska - od uczestników pogrzebu

Sobota

18.00

zm. +Helena, Karol, Karolina, Tadeusz

Niedziela

8.00

zm. +Wanda Matelowska

Niedziela

10.30

zm.+ Henryk Parylak

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 15.12.2019 r.
1. 3 Niedziela Adwentu. Nie zapomnijmy o tym, że oczekujemy rzeczywiście na
Święta Bożego Narodzenia i do Świat Bożego Narodzenia się przygotowujemy.
2. Od wtorku tj. od 17 grudnia przygotowujemy się już bezpośrednio do samej
Uroczystości Narodzenia Pańskiego - to czas tak zwanych Wielkich Antyfon.
3. Zachęcam do uczestnictwa w Nabożeństwach Roratnych - w tym tygodniu ze
względu na spowiedzi w dekanacie dukielskim - Nabożeństwo o godzinie 18.00.
4. W środę - spowiedź adwentowa w naszej parafii - sakrament pokuty będzie
udzielany przez kapłanów od godziny 16.00 do 17.00. Nie zapomnijmy ...
5. W Dukli - spowiedź - w piątek w Farze od 9.30 do 12.00 i od 15.30 do 18.00,
w sobotę u OO. Bernardynów od godziny 9.30 do 12.00 i od 15.30 do 18.00.
6. W zakrystii u Pana Piotra można nabyć jeszcze Wigilijne świece *Caritas*.
Pamiętajmy również o opłatkach u Pana Janusza naszego organisty.
7. W niedzielę - dzieci – uczestnicy Rorat - poskładają swoje plansze roratnie - na
Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa - w poniedziałek, za tydzień -23.12 –o godzinie
17.00 - podsumowanie Nabożeństw Roratnych i konkursu adwentowego.
8. Proszę parafian o pomoc przy ubieraniu choinek i szopki w kościele na czas
świąteczny - na sobotę - i w poniedziałek - na godzinę 9.00 - kontakt z Panem
Piotrem i z P. Beatą.
9. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 21.12. proszę rodziny; Szuba, Zajdel, Staroń,
Lawera, Frankiewicz, Jakubik. Dziękuję rodzinom; Wierdak, Longawa za ostatnie
sprzątnie kościoła i za świeże kwiaty do kościoła. Bóg zapłać.
10.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - dla prenumeratorów - w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.
Numer świąteczny „Niedzieli” - cena 10.00 złp. z kalendarzem, płytą (itp.)
11. Śpiew i wspólna modlitwa w piątek. Zapraszam chętnych do drogi odkrywania
wspólnoty, modlitwy, wiary oraz formowania serca - sumienia.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 50 / 15. 12. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

3 Niedziela Adwentu.
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa.
… „Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie
kolana omdlałe! Powiedzcie małodusznym:
odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg,
On sam przychodzi, by was zbawić”...
z Księgi proroka Izajasza
(Iz 35, 1-6a. 10)
Ta mała nasza adwentowa droga wiary,
modlitwy, refleksji, tęsknoty, nadziei to
dar w kierunku tajemnicy cudu Betlejem,
prowadzi ona nas - tak dzień po dniu - ku
łasce Mszy Świętej - Pasterki - 25 grudnia,
w dniu w którym Bóg rodzi się w sercu
i przynosi najcudowniejszy dar, wolność.
Aby wędrówka ta była owocna, by przyniosła rozwiązanie wielu spraw, musimy
mieć nie tylko świadomość celu, ale również przeszkód i niebezpieczeństw, jakie
na nas w tej drodze czyhają. Na adwentowej drodze potrzebujemy nieustannie
wsparcia Kościoła. Licha i krucha jest ta ludzka egzystencja jak światło świecy,
i bardzo zależna od kaprysów pogody, kryzysów, oddziaływania mediów (itp.)
Potrzebny jest nam rzeczywiście w tym ostatnim tygodniu Adwentu jeszcze
sakrament pokuty - 5 warunków do dobrej spowiedzi - warto sobie przypomnieć:
Rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy, spowiedź
święta i zadośćuczynienie Bogu i ludziom. Ostatni warunek czasem nam zanika,
ograniczamy go do odprawienia pokuty, a tym czasem chodzi jeszcze w nim też
o naprawienie krzywd wyrządzanych przez grzechy i zaniedbania.
Nie zagubmy w drodze adwentowej wiary tego szczególnego sakramentu !
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż
mieć…

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

Jak kochać
ludzi, których nie
lubimy. Cz. 2

Z tekstów Ojców Kościoła
można wydobyć takie dwie
funkcje trudnego bliźniego:
1. Po pierwsze, inny człowiek
pokazuje mi, ile jest we mnie
niecierpliwości i złości. Tak
oto chroni mnie to wiec
przed iluzją, jakobym był już
ja sam doskonały. Drugi człowiek pokazuje mi również moje słabe strony oraz
ograniczenia - Jeszcze nie jestem zdolny tak naprawdę ludzi kochać, skoro daję
się porywać swoim negatywnym uczuciom - Nie jestem jeszcze pogodzony ze
sobą samym, skoro nawet drobne ukłucie szpilką wystarczy, by doprowadzić do
eksplozji. 2. Po drugie, trudny współbrat, siostra, człowiek pomaga mi w lepszym
poznaniu siebie samego, gdyż właśnie te błędy, na które u kogoś innego się
wzburzam, są też i we mnie. „To czego nie ma w nas, nas nie wzburza”. Trzeba
nam więc tylko obserwować siebie samych, co irytuje nas w drugim, aby poznać,
jakie są nasze wady. W ten sposób inny człowiek może nam pomóc odkryć błędy,
które tłumimy w sobie, wobec których sami nie potrafimy stanąć, gdyż trafiają
one w naszą wewnętrzną dumę. Chętniej złościmy się na innych, by nie musieć
przyznać, że właściwie powinniśmy się złościć na samych siebie.
Kto swoje własne błędy dostrzega tylko w innych, nie osiągnie żadnego postępu
w sobie. Dlatego Ojcowie Kościoła nazywają trudnego bliźniego, który trafił
w nasze błędy, lekarzem Jezusa, za którego winniśmy być wdzięczni.
Właśnie ten współbrat, siostra, trudny człowiek sprawiający największe trudności
dopomaga w tak zbawiennych doświadczeniach życia. To on zmusza, aby tak
bardziej pracować wytrwale, intensywniej się modlić, głębiej kochać, utrwalać
cierpliwość. Czasami sądzimy, że powinniśmy zerwać z trudnymi bliźnimi.
Uważamy, że bez nich byłoby lżej, bez nich moglibyśmy być bardziej skłonni do
pokoju i pobożniejsi, religijności. Ale właśnie tacy bliźni mogą coraz bardziej
otwierać nas na Boga i w końcu stać się pośrednikiem naszego zbawienia.
O tym, czy drugi pomaga nam do zbawienia rozstrzyga wiara, że Bóg oczekuje od
nas przyjęcia bliźniego jako posłanego przez Niego, przeznaczonego dla nas,
oraz że sam Chrystus może do nas przez niego przemówić. Z taką wiarą inaczej
można popatrzeć na świat i odkryć, że Bóg ma dla nas swój plan. Ten plan mam
dziś poznawać i zastosować do swojego życia by osiągnąć życie wieczne.

Tak, jeśli ma coś nas w tym tygodniu zarazić, to niech
to będzie bezinteresowne dobro (!).

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Z Kroniki Parafii x. Józefa Fejdasza.
29.09.1976 - Odpust parafialny św. Michała Archanioła. W pierwszych dniach
września pomalowano blachę na dachu kościoła, plebani i domu gospodarczego.
Do Odpustu parafianie przygotowywali się sami, ksiądz proboszcz chory nie był
w kościele, a mimo to odpust się udał. Sumę odprawił ks. Jan Barć proboszcz
z Kobylan a kazanie wygłosił wikariusz z Kobylan ks. Stanisław Baran.
Zofia Piotrowska i Maria Marosz przygotowały obiad odpustowy.
5.12.1976 - w Polsce strajki - w Ursusie i w Radomiu - a my czytamy w Kościołach
w Polsce List Biskupów Polskich w obronie robotników.
12.12.1976 - w Polsce trwa modlitwa z polecenia Episkopatu o zachowanie wiary
w Narodzie Polskim. Biskupi w liście demaskują nowe zagrożenia metody walki
z wiarą. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 17.00.
20.12.1976 - spowiedź adwentowa. Do spowiedzi przystąpiło około 250 osób.
25.12.1976 - Święta Bożego Narodzenia, ale pogoda raczej jesienna, nie ma śniegu,
sucho, na Pasterkę przyszło wreszcie trochę więcej parafian. Może posłuchali
bardziej tych moich prób o udział w Pasterce. Ale wiem, że moje próby bez dobrej
woli parafian nie przyniosą wielkich owoców.
31.12.1976 - Zakończenie Roku Pańskiego 1976 . Podsumowuję ten odchodzący
rok, frekwencja parafian we Mszy Świętej to około - 60 % , Komunii Świętej
rozdano więcej niż w ubiegłe lata, ale to wciąż mało, urodzonych dzieci - 10,
pogrzebów - 4, ślubów - 6.
(cdn. )

