Dzień

Godzina

Poniedziałek

7.25

zm.+ Michalina Szwast

Wtorek

7.25

zm. + Michalina Kreżałek - od uczestników pogrzebu ( 1)

roda

7.25

o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Miłosza

Czwartek

7.25

zm. + Michalina Szwast

Piątek

7.25

zm.+ Michalina Kreżałek - od uczestników pogrzebu ( 1)

Sobota

7.30

w intencji Bogu wiadomej

Niedziela

24.00

za wszystkich parafian

Niedziela

8.00

zm. +Józef i Andrzej Kozubal, Mariana i Józef Antoniewicz

Niedziela

11.00

zm. + Bronisław i Maria Szopa

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 19.12-25.12.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 18.12.2016 r.

1. Dzi 4 Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy bezpo rednie przygotowanie do wiat Bożego
Narodzenia. Niech w tych ostatnich adwentowych dniach wzrasta nasza modlitwa, tęsknota,
wiara i chrze cijańska miło ć.
2. Roraty - w tym tygodniu - rano - o godzinie 7.25. ze względu na udzielanie sakramentu
pokuty - spowiedzi w naszym dekanacie dukielskim. W czwartek na Mszy więtej proszę
wszystkich uczestników Rorat o przyniesienie adwentowych plansz, w piątek - dokona się
też podsumowanie i rozstrzygniecie konkursu adwentowego.
3. Sakrament Pokuty - u nas w Wietrznie - będzie udzielany we wtorek od godziny 15.30 do
17.00. W Dukli w Parafii Farnej - w czwartek od godziny 9.00 do 12.00 i od godziny 15.00
do godziny 18.00ś w parafii u OO. Bernardynów - w piątek - w tych samych godzinach.
4. Bardzo proszę chętne osoby ze scholi, lektorów, i parafian do ubierania i dekorowania
szopki i choinek w Ko ciele na 21 i 22. grudnia - na godzinę 9.00 - kontakt w tej sprawie
z Panią Beatą Uliasz - Malinowską.
5. Za tydzień - w sobotę - Wigilia wiąt Bożego Narodzenia. W tym dniu Msza więta tylko
rano o godzinie 7.30. Zachowajmy starą tradycje wigilijnego czuwania i postu w tym dniu
Wigilii, zgromadźmy się w rodzinach - wieczorem - przy stole z wigilijnym opłatkiem,
wiecą Caritas, wspólną modlitwą i czytaniem Pisma więtego z Ewangelii w. Łukasza.
Wyłączmy w tym dniu w czasie wieczerzy wigilijnej komórki, tablety, smartfony, telewizor,
komputer, nie podawajmy absolutnie alkoholu. Rozpocznijmy znakiem krzyża, modlitwą,
życzeniami, i gestem łamania się opłatkiem, piewajmy kolędy i pastorałki aby ten piękny
zwyczaj kolędowania nie zanikł w naszych domach. O północy zapraszam całą parafię na
Pasterkę. Starajmy się w tym dniu uczestniczyć również we Mszy więtej drugi raz, czy to
o godzinie 8.00, czy tez o 11.00. 24 grudnia to równocze nie dzień imienin ks. Arcybiskupa
Metropolity Adama Szala. Pamiętajmy o Nim w swojej modlitwie.
6. 25.12.2016 - Boże Narodzenie. Msze więte o godzinie 8.00 i o 11.00. Na w. Szczepana 26.12ś również Msza więta o godzinie 8.00 i 11.00.
7. Dziękuje za wasze składane ofiary - z racji 3 niedzieli miesiąca - na nasz ko ciół i parafię.
Wszystkich ofiarodawców zapisuje w Księdze Ofiar parafii Wietrzno.
8. Do sprzątania ko cioła - na piątek przed więtami - 23.12. - proszę rodzinyś Kucharski Leń, Smolak, Zając, Kucharskiś bardzo dziękuję rodzinomś Czaja, Spu , Zborowski, za

Parafia Wietrzno
w. Michała Archanioła
Archidiecezja Przemyska. Dekanat dukielski. Wietrzno.

O Ewangelii
z Sercem.
IV Niedziela Adwentu
Pan przemówił do śchaza
tymi słowami:
”Pro dla siebie o znak od Pana”
z księgi proroka Izajasza
”Józefie, synu Dawida, nie bój się
wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha więtego jest to,
co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On
bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.
z Ewangelii w. Mateusza.
Osoba Maryi najcudowniej mówi nam o dobroci i niepojętej hojno ci Pana Boga, dla
którego nie ma nic niemożliwego. On Pan Bóg jest mocniejszy niż zło, grzech,
krzywda. On Ojciec, może wszystko, On uchronił Matkę swojego Syna Jezusa
Chrystusa od grzechu nieufno ci, nieposłuszeństwa, od grzechu pierworodnego.
On, Bóg stworzył Ją doskonałą, przepełnioną miło cią i łaską, wielką ufno cią .
Ale Jego hojno ć i łaskawo ć nie ogranicza się tylko do Maryi. Bóg ogarnia swoją
łaską każdego człowieka, nawet najmniejszego, najbardziej słabego i grzesznegoś
i napełnia każdego człowieka wszelkim błogosławieństwem duchowym, wybiera
przez założeniem wiata, z miło ci przeznacza dla siebie.
I mnie ofiarował wszystko, abym był więty i nieskalanyŚ dał mi możliwo ć proszenia

Na drogach
modlitwy wiary
i życia duchowego.
Czy (mogłabym) (mógłbym)
zakupić Mszę więtą?
W ród różnych pytań i propozycji, jakie zdarza się nie kiedy słyszeć kapłanom w
zakrystiach i kancelariach parafialnych, spotyka się i takie wła nie pytania o
„zakupienie Mszy Świętej”. I choć odpowiedź jest w zasadzie jasna i prosta: „Nie,
nie można - ani tu, ani w żadnym miejscu na wiecie - zakupić Mszy Świętej”, to
warto ten temat rozważyć. Dlaczego nie można zakupić Mszy więtej ?!
Chcąc dać wyczerpującą odpowiedź na to pytanie, należałoby sięgnąć do księgi,
która powinna nam wszystkim towarzyszyć w codziennym życiu chrze cijańskim do Katechizmu Ko cioła Katolickiego (numery 1322-1419), albo przynajmniej do
naszego podstawowego Katechizmu, by odszukać tam i przypomnieć sobie czym
jest Msza więta.
Msza więta - Eucharystia - to nie tyle „co ”, ale przede wszystkim kto Ś to Jezus,
który składa bezkrwawą Ofiarę Ojcu Niebieskiemu za zbawienie wiata, włączając
w tę Ofiarę swój Ko ciółŚ wszystkie jego członki, czyli każdego z nas.
Może dlatego powinni my zadbać o słowa i zrezygnować ze zbyt uproszczonego
stwierdzeniaŚ „Idę do ko cioła”, na rzeczŚ „Idę na Eucharystię”, wła nie po to, by
następowało pełne, wiadome spotkanie z Jezusem, który mnie zaprasza na wspólną
z Nim Ofiarę i na Jego Ucztę.
A skoro tak, to już jest chyba zrozumiałe i jasne, że nie mamy i nie będziemy mieli
nigdy „ceny” za Eucharystię - to najcenniejszy z darów - podarowany nam przez
Pana Jezusa z miło ci ku człowiekowi i Ko ciołowi.
A jednak i pieniądze towarzyszą składaniu i przyjmowaniu intencji mszalnych.
Dlaczego tak jest ?! A tak rzeczywi cie jest. Dlaczego ?
Wierni zgłaszają się u swoich duszpasterzy i kapłanów polecając im włączenie
własnych intencji w sprawowanie Naj więtszej Ofiary, i przy tej okazji składają
ofiary pieniężne, czyli tzw. stypendia mszalne.
Tę kwestię Kodeks Prawa Kanonicznego widzi następująco - kanony (945-958)Ś
Kan. 945.1 - Zgodnie z uznanym zwyczajem Ko cioła, każdy kapłan celebrujący
lub koncelebrujący Mszę w. może przyjąć ofiarę złożoną, aby odprawił Mszę więtą
w okre lonej intencji.
Kan. 246 - Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji była odprawiona Msza
więta, przyczyniają się do dobra Ko cioła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w jego
trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł.
Kan. 947 - Od ofiar mszalnych należy bezwzględnie usuwać wszelkie pozory

Z 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.

Przy okazji uroczysto ci I Komunii w. czy Bierzmowania nie powinno się ustawiać
żadnych dekoracji w postaci tablic, plansz, banerów. Przy okazji lubów nie można
zezwalać na ustawianie sztucznych bram, zniczy, tkanin ciągnących się przez całą
wiątynię itp. dodatkowych dekoracji. Przy okazji Wielkiego Postu zabronione jest
ustawianie przed ołtarzem kamieni, cierniowych gałązek czy aranżacji pokutnych.
Nie należy w tym okresie dekorować ołtarzy kwiatami. Należy unikać „dublowania”
przedstawień Matki Bożej czy więtych. Nie należy „dublować” wizerunku
Ukrzyżowanego przy ołtarzu i tabernakulum. Nie wolno zasłaniać zabytkowych
nastaw ołtarzowych wątpliwej jako ci artystycznej okoliczno ciowymi dekoracjami,
tkaninami, styropianami, planszami itp.
FOTOGRAFIA, OPERATORZY KAMER.
Filmowanie i fotografowanie w ko ciele podczas uroczysto ci religijnych musi się
dokonywać w sposób godny i dyskretny, z największą czcią i szacunkiem dla liturgii
oraz z zachowaniem ci le okre lonych zasad i norm. W Archidiecezji Przemyskiej do
fotografowania i filmowania w czasie liturgii może być dopuszczona jedynie ta osoba,
która przed rozpoczęciem celebry przedstawi ważną akredytację wystawioną przez

