Dzień

Godzina

Poniedziałek

17.00

zm.+ Maria, Jan, Marian, Krzysztof Dziadowicz

Wtorek

17.00

zm. + Kazimiera Pietruszka

roda

17.00

za zmarłych z rodziny Artabuz i Kozubal

Czwartek

17.00

w intencji Michaliny o zdrowie i Boże Błogosławieństwo

Piątek

17.00

zm.+ Maria Szafarz - 1 rocznica śmierci; + Jan i Stanisław

Sobota

17.00

za zmarłych z rodziny Mermon, Czaja, Penar

Niedziela

8.00

zm. + Janina Turek, Wojciech i Matylda Zborowscy

Niedziela

10.30

za parafian

Niedziela

15.30

zm. + Rudolf Czelniak, Franciszek i Leonia Czelny

KRÓLOWA
ANIOŁÓW

Intencja Mszy Świętej

Intencje mszalne w tygodniu 5.12-11.12.2016
Ogłoszenia duszpasterskie - 4.12.2016 r.
1. 2 niedziela Adwentu. Dzi Niedziela adoracyjna. Po Mszach więtych zmiana
tajemnic różańcowych dla róż z parafii. Trwa modlitwa o zaistnienie męskiej róży
w naszej parafii. Dzi równocze nie Odpust parafialny w. Barbary - w Jasionce w naszym dukielskim dekanacie.
2.Pamietajmy również o wyłożonej na Ołtarzu Ukrzyżowania Pana Jezusa Księdze
trzeźwo ci, niech to będzie ofiarny dar, dar współodpowiedzialno ci za drugą
osobę. Zachęcam do zapisywania się w Księdze Trzeźwo ci na czas Adwentu.
3. Zachęcam również do uczestnictwa w Roratach. Pamiętajmy o adwentowej
tęsknocie i o wychowaniu młodego pokolenia w tradycjach chrze cijańskich.
4. W zakrystii u Pana Ko cielnego są do nabycia wiecie Caritas na stół wigilijny.
Niech nie zabraknie tego znaku na naszych wigilijnych stołach w drodze miło ci
i zjednoczenia rodzin i parafii wokół daru wiąt Bożego Narodzenia.
5. Do Wietrzna przybędzie tradycyjnie - 6.12. - więty Mikołaj - po Mszy więtej.
W poniedziałek - 5.12. - od godziny 13.00 do wieczora - można okazać pomoc
duchową dla więtego Mikołaja. Apel do dzieci - bądźcie grzeczne - nie tylko
w tym dniu, ale przez cały czas Adwentu.
6. 8.12.- czwartek - Uroczysto ć Niepokalanego Poczęcia Naj więtszej Maryi Panny.
Nie zapomnijmy o tym szczególnym maryjnym wiecie. W tym dniu również obrzęd
po wiecenia medalików i wręczenia ich dla uczniów klasy trzeciej przed Pierwszą
Komunią więtą - na Mszy więtej - o godzinie 17.00.
7. Dzisiejszą tacą mszalną wspieramy Wyższe Seminarium
Duchowne w Przemy lu. Jest to pierwsza niedziela miesiąca. Dzi
zbiórka do puszek - można też swoja ofiarą wesprzeć ko cioły na
wschodzie.
8. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 15.10. - proszę rodzinyś Wiatr,
Smaga, Gradś bardzo dziękuję rodzinie Strzelczyk- Szczurek, Guzik,

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

O Ewangelii
z Sercem.
II Niedziela
Adwentu.
Wyrośnie różdżka z pnia Jessego,
wypuści się odrośl z jego korzenia.
I spocznie na niej Duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch
wiedzy i bojaźni Pana. Upodoba sobie w bojaźni Pana.
z Księgi proroka Izajasza
W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa; ...

z Ewangelii sw. Mateusza
Nie jest wcale łatwo czuwać, zwłaszcza gdy oczekiwanie się przedłuża i pochłania
nam sporo czasu, chyba, że sprawy dla nas są bardzo ważne. Są takie chwile, że sami
potrafimy długo czuwać np. przy łóżku chorej bliskiej nam osoby. Nie patrzymy
wówczas na wysiłek, czas, na to, że nie zobaczyli my ulubionego serialu, czy
zrezygnowali my z długo oczekiwanej imprezy czy zabawy...
Potrafimy niekiedy zmobilizować się, gdy wymaga tego nasza praca. Wzmacniamy
zmysły, siły, skupiamy uwagę, by nie przegapić ważnej chwili. Kiedy oczekujemy
ważnej dla nas sprawy, stawiamy ją na pierwszym miejscu. Nie tracimy jej sprzed
oczu. Skupiamy się tak bardzo, że inne sprawy, które wcze niej wydawały się ważne,
bledną, okazują się mało istotne.
Jezus może i do nas i do mnie przyj ć w każdej chwili i ważny jest czas, i to, czy będę
na ta chwilę przygotowany. Jakie będzie wówczas moje serce? Ociężałe, uwikłane

Na drogach
modlitwy wiary
i życia duchowego.

Relikwie świętego Papieża.
więtych sprzed wieków, nawet przy dobrych
chęciach, mało znamy. Jakie stare ryciny,
kronikarskie zapisy, hagiografia, malunki na
ko cielnych cianach, portrety w strojach
z minionej epoki. Czasem ich życie wydaje się
nam nierealne, i nieosiągalna wydaje się ich więto ć. Tymczasem Jan Paweł II jest
jednym z nas. Pamiętamy jego głos, jego sylwetkę, to, jak się miał, jak mu
błyszczały oczy, gdy słyszał ulubione piosenki, znamy Jego poczucie humoru i to, że
potrafił być twardy, gdy chodziło o ważne sprawy. Dlatego gdy mówi się
o relikwiach w. Jana Pawła II, to ogarnia nas innego rodzaju uczucie, a ucałowanie
ich jest oddaniem czci osobie bliskiej, znanej i kochanej. To główny powód, dla
którego ludzie garną się do miejsc z relikwiami w. Jana Pawła II.
Zgodnie
z wolą zmarłego Papieża depozytariuszami pamiątek po nim zostali dwaj kapłani,
jego osobi ci sekretarzeŚ ks. Stanisław Dziwisz i ks. Mieczysław Mokrzycki. Jeden
z nich został - jak wiemy - metropolitą krakowskim, drugi - lwowskim. To do nich
kierowano pro by o relikwie więtego Papieża. I dzieje się tak do dzi …
Rozesłano na cały wiat ponad milion kawałeczków papieskiej sutanny. Relikwie
w. Jana Pawła II znajdują się na całym wiecie, od Stanów Zjednoczonych, przez
Kanadę, kraje Ameryki Łacińskiej, Nigerię, Honduras, po Rosję. Są również miejsca
specjalnie obdarowane, jak choćby Jasna Góra, Wadowice czy Łagiewniki. Krew
uznawana jest za jedną z najcenniejszych relikwii. W Ko ciele zaliczana jest do
relikwii pierwszego stopnia, bo związanych bezpo rednio z ciałem więtego. Skąd
się bierze krew? W przypadku Jana Pawła II pochodzenie to jest udokumentowane
medycznie. Krew pobierano Karolowi Wojtyle kilkakrotnie, zawsze przy okazji
hospitalizacji. Za relikwie drugiego stopnia uznaje się wszelkie przedmioty należące
do błogosławionego czy więtego. W przypadku Jana Pawła II są to wspomniane
wcze niej mitra, pastorał, sutanny czy fragmenty ubrań. Jest to także krzyż, który
ciężko chory Papież trzymał w objęciach, gdy uczestniczył za po rednictwem
telewizyjnej transmisji w Drodze Krzyżowej w Koloseum. Za relikwię uznano także
płytę z pierwszego grobowca Jana Pawła II w Grotach Watykańskich.
Po beatyfikacji ciało Jana Pawła II przeniesiono do Bazyliki w. Piotra. Potężna
płyta trafiła do krakowskiego Centrum My li Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.
Spore zbiory pamiątek po więtym ma też p+ o. Jan Góra OP, który gromadził je
i pokazywał w Lednicy - miejscu chrztu Polski. Wielu zadaje dzi pytanie, czy
współczesnemu wiatu potrzebne są relikwie?. Metropolita lwowski abp Mieczysław
Mokrzycki mówi, że relikwie mają nam przypominać o nieustającej obecno ci w ród
nas więtych i błogosławionych. Mają nam u wiadamiać pewną więź między nami,
możliwo ć blisko ci ze więtym. W tradycji Ko cioła istotne jest przekonanie, że oni

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 przepisy liturgiczne w archidiecezji
przemyskiej.

Głównym celem norm i wskazań (opracowanych na podstawie obowiązujących
dokumentów) jest konieczno ć zagwarantowania sacrum liturgii przez usunięcie
z naszych ko ciołów wszelkich praktyk i zachowań utrudniających wiadome, pełne,
aktywne i owocne uczestnictwo w Liturgii. W swej istocie Liturgia sprawowana w
Ko ciele jest podarowana przez Chrystusa i polecona Ko ciołowi. Zachowanie
przepisów stanowi o autentyczno ci liturgii i o jej egzystencji. Ważnym argumentem
jest także ujednolicenie wymogów związanych z celebracjami liturgicznymi.
INSTRUMENTY MUZYCZNE UŻYWANE PODCZAS LITURGII.
Poza organami wolno używać w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które
są zbyt hała liwe lub wprost przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki
rozrywkowej. Wyłącza się z użytku liturgicznegoŚ fortepian, keyboard, gitarę
elektryczną, perkusję i wszelkiego rodzaju bębny, grzechotki, „przeszkadzajki” itp.
PRZESTRZEGANIE ZASAD DOBORU ŚPIEWÓW.
Podczas Mszy więtej nie wolno wykonywać piosenek religijnych czy wieckich.
Podczas Komunii w. wolno wykonywać jedynie pie ni eucharystyczne. Odtwarzanie
pie ni czy piosenek religijnych z no ników audiowizualnych, np. z płyty CD oraz
tzw. elektroniczny organista są zabronione. Psalm responsoryjny powinien być

