Intencje mszalne w tygodniu 24.12 - 30.12.2018 r.
Dzień

Godzina

Poniedziałek

7.30

Intencja Mszy Świętej
51 rocznica sakramentu małżeństwa Stanisława i Elwiry

Wtorek

24.00

za parafian

Wtorek

8.00

zm. + Krzysztof i Marian Dziadowicz i Katarzyna Zborowska

Wtorek

11.00

zm. Julia i Grzegorz Sajdak

Środa

8.00

w intencji Anny i Wojciecha o opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski

Środa

11.00

w intencji Wiktorii w 5 rocznice urodzin

Czwartek

17.00

zm. + Rudolf Czelniak, Leonia i Franciszek Czelny

Piątek

7.30

zm. + Władysława Czapka - intencja od rodziny Kłap z Równego

Sobota

8.30

0 zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Natana

Niedziela

8.00

zm. +Stanisława i Tadeusz Szczepanik

Niedziela

10.30

zm. + Maria Bogacz i Maria Grzegorczyk

Niedziela

15.30

za parafian

Ogłoszenia duszpasterskie - 23.12.2018 r.
1. Dziś 4 Niedziela Adwentu.
2. Dziś modlimy się za naszego księdza arcybiskupa Adama Szala. To dzień jego
święceń biskupich, a jutro równocześnie dzień Jego imienin. Nie zapomnijmy.
3. W poniedziałek Wigilia Bożego Narodzenia. Dzień Wigilii to dzień szczególny,
wieczór ten niech zgromadzi nas wokół stołu wigilijnego i wokół świecy Caritas
na wspólną modlitwę i czytanie Pisma Świętego, i na wzajemne przebaczenie.
Nie podawajmy w tym dniu alkoholu pod żadną postacią. Przyjdźmy na Pasterkę
na godzinę 24.00. Niech nasz Kościół wypełni się wiernymi, bądźmy razem w tym
szczególnym dniu, jako jedna rodzina, jedna parafia, jeden Kościół.
4. Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msza Święte o godzinie 24.00, 8.00 i 11.00.
5. Święto Świętego Szczepana. Msze Święte o godzinie 8.00 i o 11.00.
6. 4550 ,00 złp. to ofiary z 3 niedzieli miejsca grudnia. Bóg zapłać ofiarodawcom.
Ofiarodawców zapisuje w Księdze ofiar. Rozliczenie ofiar podam w czasie wizyty
duszpasterskiej i na podsumowanie Roku 2018.
7. Do sprzątania kościoła i placu przy kościele - na sobotę proszę rodziny;
Jastrzębski i Czelny. Dziękuję rodzinom; Bek, Sep, Lipka, Biernat, Pietruszka,
za ostatnie sprzątnie kościoła i za kwiaty na Święta Bożego Narodzenia.
8.Tygodnik „Niedziela” jak zawsze do odebrania dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - kolejny numer Gazetki Parafialnej - „Królowa Aniołów”. Są też
dodatkowe „Niedziele” z płytą - to numer świąteczny podwójny i z kalendarzem.
Cena 10 złp. Zachęcam do ich nabywania.

KRÓLOWA
ANIOŁÓW
Parafia Wietrzno św. Michała Archanioła
nr 51/ 23. 12. 2018 r. ( Rok IV ).
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.
Kontakt z parafią; Telefon; 13 433 30 18

Proszę, zatrzymaj się...
z Liturgii Słowa.
4 Niedziela Adwentu.
„To mówi Pan: A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jesteś wśród
plemion judzkich.
Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie
władał w Izraelu, a pochodzenie Jego
od początku, od dni wieczności.
Przeto Pan wyda ich aż do czasu, kiedy porodzi, mająca porodzić…”
Z Księgi proroka Micheasza (Mi 5,1-4a)
Nie lubię robić przedświątecznych zakupów. Nadmiar rzeczy, z czego większość
nie jest nikomu do niczego potrzebna. Konieczność obdarowywania wszystkich
w rodzinie, bo tak trzeba. Mnóstwo bodźców, wszyscy się spieszą. Żeby poznać,
żeby zrozumieć, potrzeba spokoju i czasu, tylko wtedy człowiek ma odpowiednie
warunki, by się zastanowić, przemyśleć, zobaczyć coś na różne sposoby – tak, by
podjąć mądrą, dobrą decyzję. Człowiek się spieszy, ma świadomość upływającego
czasu. Przestaje się spieszyć, gdy zrozumie, że przed nim jest cała wieczność,
nowe życie, w którym jest uwielbienie Boga. By tej nowości doświadczyć już teraz,
należy uwielbiać Boga: w pociągu, w samochodzie, w drodze do szkoły czy pracy,
na zakupach (itp.). W swój ziemski czas wpleść warto jak najwięcej niebiańskich
chwil, bezinteresownego dobra, to najlepsze przygotowuje do świat Bożego
Narodzenia. Mądrość nie polega na gromadzeniu wiedzy, informacji. W świecie
Biblii i wiary, mądrość to umiejętność dobrego, uczciwego i sprawiedliwego życia.
Dążyć do mądrości, to starać się każdego dnia lepiej żyć. A właśnie z takich małych
rzeczy wykonywanych z wielka Miłością rodzi się wielka Miłość i wielka Mądrość.
x. Ireneusz Wójcik - proboszcz.

Na drogach modlitwy, wiary
i życia duchowego.
Więcej być niż mieć...

Popatrzmy z wiarą... Czy poznajecie?
Obrazy z naszego Kościoła.

Wigilia Bożego Narodzenia.

W tradycji polskiej Wigilia posiada wyjątkowe znaczenie.
Kościół zachęca nas do zachowania dawnych obyczajów
związanych z tym właśnie wieczorem, z drugiej zaś strony
usilnie zachęca o nieustanne pogłębianie jego religijnego
wymiaru. W Wigilię Bożego Narodzenia ubieramy choinkę,
symbolizującą nam rajskie drzewo życia, a także Jezusowy
krzyż, na którym Chrystus odkupił ludzkość. Pod choinką składa się podarunki
bożonarodzeniowe. Wyrazem otwartości rodziny jest dodatkowe wolne miejsce
przy stole. Jest ono i znakiem pamięci o bliskich zmarłych. Przygotowując stół
wigilijny, pod białym obrusem można umieścić siano. Ten zwyczaj przypomina
ubóstwo betlejemskiej groty i żłóbek, w którym na sianie Maryja Dziewica złożyła
narodzonego Jezusa. Na stole wigilijnym umieszcza się talerzyk z opłatkami
i świecę Caritas. Z rozpoczęciem wieczerzy czeka się do chwili pojawienia się
pierwszej gwiazdy na niebie. Przypomina nam ona gwiazdę betlejemską, która
objawiła ludziom narodziny Syna Bożego. Każda Rodzina gromadzi się wokół
wigilijnego stołu i zapalane są światełka na choince. Warto wspólnie zaśpiewać
kolędy. Przedstawiciel rodziny, najlepiej ojciec, rozpoczyna: † W imię Ojca i Syna,
i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Bogu Ojcu, za to, że tak umiłował świat, że
dał nam swojego Jednorodzonego Syna, który narodził się z Maryi Dziewicy dla
naszego Zbawienia. Dziękujemy, że pozwolił nam po raz kolejny doczekać Świąt
i przeżywać je w radości i wzajemnej miłości. Matka zaś zapala świecę mówiąc;
Światło Chrystusa... Odpowiadamy: Bogu niech będą dzięki. Następnie bierze się
do rąk Pismo Święte, odczytuje się słowa Ewangelii według św. Łukasza o
narodzeniu Pana Jezusa (Łk 2,1-20). Po odczytaniu tekstu, na znak szacunku dla
słowa Bożego, całuje się księgę Pisma Świętego. Prosi się Boga o
błogosławieństwo dla zgromadzonych na wieczerzy, dla przyjaciół rozsianych po
świecie, sąsiadów, wszystkich chorych, samotnych, smutnych i nieszczęśliwych.
Módlmy się o to słowami Ojcze nasz... Zawierzamy się wstawiennictwu Maryi,
mówiąc: Zdrowaś Maryjo… łamiemy się białym opłatkiem. Ten pochodzący z
XVIII w. obyczaj polski jest symbolem gotowości podzielenia się tym, co jest
najcenniejsze Przypomina prawdę, że Jezus Chrystus narodzony dzisiaj w
Betlejem jest dla nas Chlebem
z nieba i daje się nam w Najświętszej
Eucharystii, abyśmy mieli życie wieczne. Ojciec rodziny składa życzenia
wszystkim obecnym i przełamuje się opłatkiem najpierw z matką, a potem
pozostałymi członkami rodziny. Wszyscy nawzajem składają sobie życzenia i
wymieniają pocałunek pokoju. W czasie spożywania wieczerzy wigilijnej należy
zatroszczyć się o zachowanie rodzinnego i religijnego nastroju. Potrawy wigilijne
powinny być postne, nie podaje się alkoholu.
Rezygnujemy z
telewizji, głośnej muzyki, komórek, tabletów itp...
Kiedy
wieczerza wigilijna dobiega końca, rozpoczynamy rodzinne czuwanie do Pasterki.

Sw. Wojciech

Sw. Stanisław

Kontemplacja - czyli patrzenie z Miłością.
Biblia Księgą Wiary.

Biblia to Księga Wiary. Pismo Święte - Biblia - to dar i tajemnica wiary. Opowiada
ona o spotkaniu Boga i człowieka, ale i o historii, architekturze, geografii, biologii.
I zdarza się, że czasem się myli…(?) Czy w Biblii rzeczywiście są błędy - i czy mają
wpływ na naszą wiarę ? Biblia nie spadła sama z nieba. Została napisana przez
konkretnych ludzi z Ziemi Świętej, prowadzonych przez Ducha Świętego. Stanowi
świadectwo również i tego, że Pan Bóg szanuje człowieka, jego historię i sposób
oglądania świata. Biblia jest nieomylna w kwestiach Boga, wiary i relacji między
Bogiem a człowiekiem, ale mogą pojawiać się w niej nieścisłości czy nawet - z
dzisiejszego punktu widzenia – błędy w kwestiach nauk szczegółowych, takich jak
geografia, astronomia czy archeologia. Kontrowersyjne ? Nie, jeśli uświadomimy
sobie, że celem napisania Biblii jest przekazać nam wiedzę o Bogu i doprowadzić
nas do zbawienia. Już św. Augustyn pisał przecież, że: „Pan Jezus nie powiedział:
„Poślę wam Ducha Pocieszyciela, aby pouczył was o torach Słońca i Księżyca”.
Chciał przecież ukształtować chrześcijan, a nie astronomów”. Dziś wiemy, że
proces powstawania Biblii wyglądał jednak nieco inaczej, zaś w samym Piśmie
Świętym możemy znaleźć pewne błędy i nieścisłości wynikające m.in. z poziomu
wiedzy naukowej autorów biblijnych. Ale jedno jest ważne, że jest to Słowo Boga.
( cdn.)

