Intencje mszalne w tygodniu 23.12 - 29.12.2019 r.
Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

17.00

zm. +Maria Zborowska - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

7.30

zm. +Lucjan Czaja

Środa

24.00

Pasterka - za parafian

Środa

8.00

10 lat sakramentu małżeństwa Iwony i Andrzeja - za małżonków

Środa

11.00

zm. +Aniela i Zdzisław Belczyk

Czwartek

8.00

o zdrowie i potrzebne Boże łaski dla Wiktorii

Czwartek

11.00

zm. +Maria Franciszek, Helena, Franciszek, Zbigniew, Władysław

Piątek

17.00

zm. +Edward Sęp

Sobota

7.30

zm. +Leonia i Bronisław Guzik

Niedziela

8.00

zm. +Zdzisław Liwosz - od córki Marii

Niedziela

10.30

zm. + Helena i Stanisław Czaja

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 22.12.2019 r.

1. 4 Niedziela Adwentu. Niech symbol zapalonej 4 świecy uzdalnia rodziny parafii
do wspólnej modlitwy rodzinnej.
2. W zakrystii można nabyć jeszcze świece Caritas na stół wigilijny, a opłatki
u Pana Janusza naszego Organisty. Nie zapomnijmy ...
3. Wtorek - 24.12 - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia. Zachowajmy w domach ten
religijny wymiar dnia i oczekiwania na cud Bożej Miłości, na narodzenie się Pana
Jezusa w sercu każdego z nas. Pamiętajmy o poście wigilijnym, nie podawajmy
też w tym dniu mięsa jako pokarmu zwłaszcza na wieczerzy wigilijnej. Wieczorem
zasiądźmy - wszyscy razem w rodzinach - do Wieczerzy Wigilijnej. Pamiętajmy
o modlitwie, lekturze Pisma Świętego z opisem narodzenia Jezusa Chrystusa,
zostawmy puste miejsce dla niepoodziewanego gościa, pamiętajmy o śpiewaniu
kolęd. Niech na stołach nie będzie alkoholu pod żadną postacią. Wszystkich
Parafian zapraszam równocześnie na Pasterkę na 24.00 do Kościoła.
4. 25 grudnia - Środa - Uroczystość Bożego Narodzenia. Msze Święte w tym dniu
o godzinie 8.00 i o 11.00.
5. 26.12. - Czwartek - Święto Sw. Szczepana. Msze Święte o godzinie 8.00 i o 11.00.
6. 5040.00 złp - to suma ofiar z 3 niedzieli miesiąca grudnia. Bóg zapłać.
7. Do sprzątania kościoła - na sobotę - 28.12. proszę rodziny; Kusiak i Longawa,
Kopczak. Dziękuję rodzinom; Lawera - Cichoń, Jakubik, Szuba, Zajdel,
Frankiewicz, Staroń za ostatnie sprzątnie kościoła. Bóg zapłać.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 51 / 22. 12. 2019 r. ( Rok V ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

4 Niedziela Adwentu.
Zatrzymaj się, proszę...
z Liturgii Słowa
„A gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu
się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem
z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.
Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus,
On bowiem zbawi swój lud
od jego grzechów”. Zbudziwszy się ze snu, Józef
uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją
Małżonkę do siebie”...
z Ewangelii według św. Mateusza (Mt 1,18-24)
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a Niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje

a potomstwo Jej: ono zmiażdży ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15)...
To w Eucharystii najpełniej odsłania się zamysł Bożej Miłości, który kieruje całą
historią zbawienia. To w nim - w tym zamyśle - Deus Trinitas, który w sobie samym
jest Miłością, w pełni angażuje się w naszą ludzką kondycję i egzystencję.
W chlebie i winie, pod których postaciami Chrystus nam się daje w paschalnej
uczcie, całe Boże życie dociera do nas i udziela się w formie sakramentu.
(Sacramentum Caritatis 8).
Patrząc na świat mogę dostrzec Mądrość Boga i Jego wszechmoc i potęgę.
Bo jakże mądry i potężny musi być Ten, który wszystko tak zmyślnie urządził.
Od poziomu najmniejszej elementarnej cząstki, od atomu, przez bezkresny
wszechświat, z gwiazdami, układami gwiazd, wielorakimi układami planet, z ich
geologią... i w końcu z ludzkim życiem. Na naszej maleńkiej błękitnej planecie;
i ja mogę również w tym darze uczestniczyć … kolejny raz, mogę również trwać,
w oczekiwaniu na Boże Narodzenie w Kościele moim Domu.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Więcej być niż mieć…

Czy mogę kupić Mszę Świętą?

Wśród różnych pytań i propozycji, jakie zdarza się
dziś również usłyszeć kapłanom w zakrystiach
i kancelariach parafialnych, spotyka się i takie
właśnie pytania o „zakupienie Mszy Świętej”.
I choć odpowiedź jest w zasadzie jasna i prosta:
„Nie, nie można - ani tu, ani w żadnym miejscu na
świecie - ZAKUPIĆ MSZY ŚWIĘTEJ ”, to warto ten
temat rozważyć ...
Dlaczego nie można kupić Eucharystii ?
Chcąc dać taką wyczerpującą odpowiedź na to
podstawowe pytanie, należałoby również sięgnąć
do podstawowej Księgi, która powinna nam towarzyszyć w codziennym życiu
chrześcijańskim - do Katechizmu Kościoła Katolickiego - /numery 1322-1419/, albo
równocześnie przynajmniej do naszego podstawowego katechizmu, by odszukać
tam i przypomnieć sobie czym jest Eucharystia - Msza Święta.
W duszpasterskim Roku Eucharystii - Tajemnica wiary - warto raz jeszcze na nowo
odkryć, że Eucharystia to nie tyle „coś”, ale przede wszystkim „Ktoś”;
tak albowiem w Eucharystii Jezus, składa bezkrwawą Ofiarę Ojcu Niebieskiemu
za zbawienie świata, włączając w tę Ofiarę swój Kościół: wszystkie jego członki,
czyli każdego z nas. Może powinniśmy i my zrezygnować ze zbyt uproszczonego
stwierdzenia: „Idę do kościoła”, na rzecz: „Idę na Eucharystię”, właśnie po to, by
następowało pełne, świadome spotkanie z Jezusem, który mnie zaprasza na
wspólną z Nim Ofiarę i Ucztę. A skoro tak, to już jest zrozumiałe i jasne, że nie
mamy i nie będziemy mieli nigdy „ceny” za Eucharystię - najcenniejszy z darów,
podarowany nam przez Pana Jezusa z miłości ku człowiekowi, ku Kościołowi.
A jednak pieniądze … towarzyszą składaniu i przyjmowaniu intencji mszalnych?
Tak, rzeczywiście: wierni zgłaszają się w kancelarii u swoich duszpasterzy, czy też
kapłanów i polecają im włączenie własnych intencji w sprawowanie Najświętszej
Ofiary, składają przy tej okazji ofiary, pieniądze, czyli tzw. stypendia mszalne.
Kwestię tę - dobrowolność ofiar- tak widzi i podaje Kodeks Prawa Kanonicznego,
w odniesieniu do wiernych i do duchownych: z czternastu kanonów (945-958)
poświęconych ofiarom mszalnym, przywołam trzy pierwsze, dotyczące
szczególnie sytuacji wiernych:
Kan. 945.1 - Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła, każdy kapłan celebrujący lub
koncelebrujący Mszę Świętą może przyjąć ofiarę złożoną, aby odprawił Mszę Świętą
w określonej intencji.
Kan. 246 - Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza Święta
przyczyniają się do dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego trosce
o utrzymanie szafarzy i dzieł.
Kan. 947 - Od ofiar mszalnych należy bezwzględnie usuwać wszelkie pozory
transakcji lub handlu.
(cdn.)

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie ?

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

31.12.1976 - Nie przespaliśmy tego roku w parafii, w kościele sprawiono nowe
metalowe tabernakulum, zrobiono podłogę w prezbiterium, położono dywan,
rozpoczęto robić sedilia dla celebransa i ministrantów, wpłacono zadatek na
chrzcielnicę, kupiono piec ogrzewczy - elektryczny - kumulacyjny do kościoła na
sezon zimowy, sprawiono komeżki dla ministrantów, uszyła je P. Kolanko - mama
ministranta Wojtka - zakupiono materiał na kołnierzyki dla ministrantów,
sprawiono 4 alby dla lektorów, uzupełniono polichromie wokół głównego ołtarza,
pomalowano dach na kościele, plebani i budynku gospodarczym. Zamykamy rok
1976 saldem dodatnim . Ciebie Boga wysławiamy … Deo gratias.
1.01.1977 - z wezwaniem Imienia Jezus i Maryja rozpoczynamy Nowy Rok nowy
czas pracy nad zbawieniem naszych dusz. Sypnęło śniegiem - wreszcie - bo zima
bez śniegu jakaś taka dziwna.
23.01.1977 - W dniu wczorajszym - ferie zimowe, wywiadówka i opłatek, opłatek
w Domu Ludowym z udziałem duszpasterza. Ferie do 2 lutego. O 17 dzieci z parafii
nikt z rodziców nie pytał na wywiadówce, szkoda …
24.07.1977 - Długi czas nie pisałem w Kronice - by wydarzenia, które miały miejsce
obiektywnie i zgodnie z prawdą przedstawić. Po podjęciu decyzji aby Obraz Matki
Bożej z głównego Ołtarza poddać konserwacji i renowacji w parafii rozpętało się
piekło. Usiłowałem zrozumieć tych ludzi, ale nie przyjmują nic. Każdy argument,
każde tłumaczenie odbija się jak groch o ścianę. (cdn.)

