Dzień

Godzina

Intencja Mszy Świętej

Poniedziałek

7.30

zm. + Michalina Szwast - intencja od uczestników pogrzebu

Wtorek

7.30

zm. + Rudolf Czelniak

roda

7.30

zm. + Michalina Krężałek - intencja od uczestników pogrzebu

Czwartek

7.30

zm. + Władysława Klecha - 10 rocznica mierci

Piątek

17.00

zm. + Michalina Szwast - intencja od Janiny Zygmunt

Sobota

17.00

zm. + Zofia Kucharska - intencja od kolegów i koleżanek z Działu

Niedziela

8.00

za parafian

Niedziela

10.30

zm. + Helena i Tomasz Longawa

Niedziela

15.30

zm. + Józef Le - 9 rocznica mierci

Intencje mszalne w tygodniu 9.01-15.01.2017
Ogłoszenia duszpasterskie - 8.01.2017 r.
1. Dzi Niedziela Chrztu Pańskiego.
2. W naszej parafii - 22. 01.2017 roku uroczy cie zostaną wprowadzone do Ko cioła
relikwie w. Jana Pawła II przez ks. bpa Stanisława Jamrozka. Uroczysto ć ta będzie
połączona z sakramentem Chrztu więtego, udzielonym przez ks. Biskupa dla
parafianina Adriana Szczurka. Zapraszam parafian na to modlitewne spotkanie.
3. Dzi o 15.30 Opłatek dla Akcji Katolickiej. więtowanie dalsze po Mszy więtej
odbędzie się w Domu Ludowym.
4. Wizyta duszpasterska cd. W poniedziałek i wtorek oraz w rodę od godziny 14.00
do 19.30 - rejon drugiej strony drogi w kierunku Domu Ludowego i rejon koło
szkoły.
5. 13.01. - piątek - modlitwa za nasze parafialne misje o godzinie 17.00. Zapraszam
na modlitwę wszystkich uczniów Gimnazjum a zwłaszcza Kandydów do Sakramentu
Bierzmowania - klasę trzecią. Modlitwę poprowadzi ks. Piotr z parafii Kobylany.
6. Za tydzień od 16.01. 2017 roku czas szkolnych ferii zimowych.
7. Do sprzątania ko cioła - na sobotę 14.01.- proszę rodziny; Jastrzębski,
KamińskiHaniebnik; bardzo dziękuję rodzinom; Leń, Solińska Pietruszka za ostatnie
sprzątnie ko cioła.
8.Tygodnik „Niedziela” do odebrania - jak zawsze - dla prenumeratorów w zakrystii.
Wyłożony jest - pod chorem - kolejny numer Gazetki Parafialnej.

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

O Ewangelii
z Sercem.
„Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.

Wybrany mój, w którym mam
upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój
na Nim spoczął; On przyniesie
narodom Prawo.
Nie będzie wołał ni podnosił głosu,
nie da słyszeć krzyku swego na dworze.
Nie złamie trzciny nadłamanej,
nie zagasi knotka o nikłym płomyku.
On z mocą ogłosi Prawo,
nie zniechęci się ani nie załamie,
aż utrwali Prawo na ziemi,
a Jego pouczenia wyczekują wyspy.
Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,
ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,
ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością dla narodów,
abyś otworzył oczy niewidomym,
ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,
z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.
Z Księgi proroka Izajasza
Jakże ważne jest w chrze cijaństwie przykazanie Miło ci. Tak, przykazanie Miło ci.
Miło ć Boga i bliźniego pozwala nam równocze nie widzieć Jezusa. Kto nie potrafi

Na drogach
modlitwy wiary
i życia duchowego.
(cdn.)
Msza więta uobecnieniem Ofiary
Jezusa Chrystusa.

Warto wiedzieć, że malowidła zachowane w
rzymskich katakumbach często przedstawiają Ko ciół jako kobietę na modlitwie, z
szeroko otwartymi ramionami, w postawie „orantki”. W tym bezcennym obrazie z
pierwszych wieków chrze cijaństwa ukazana jest prawda, że Ko ciół - przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, który dla nas wyciągnął swoje ramiona na
krzyżu - ofiarowuje się i wstawia za wszystkich ludzi.
Gdy Ko ciół celebruje Eucharystię, wspomina Paschę Chrystusa, a ona zostaje
uobecniona. Ofiara, którą Chrystus złożył raz na zawsze na krzyżu, pozostaje zawsze
aktualna: „Ilekroć na ołtarzu sprawowana jest ofiara krzyżowa, w której „na Paschę
naszą ofiarowany został Chrystus”, dokonuje się dzieło naszego odkupienia
(Katechizm Ko cioła Katolickiego, dalej: KKK, 1364).
Msza więta uobecnia (czyni obecną) Ofiarę Krzyża, jest jej pamiątką i udziela jej
owoców (KKK, 1366). Każda Msza więta jako sakramentalne uobecnienie Ofiary
Chrystusa ma te same cele, co Ofiara Krzyża.
Cel sprawowania Mszy więtej.
Celem sprawowania Mszy więtej jest oddanie Bogu najwyższej czci, czyli
uwielbienia, a także dziękczynienie za otrzymane dobra. Tak, każda Msza więta ma
podwójny cel: uwielbienie i złożenie dziękczynienia Bogu oraz przebłaganie
i błaganie ze strony człowieka. W każdej Mszy więtej sam Chrystus jest
Ofiarnikiem i Ofiarą. Gdy wierni wieccy znajdują się w stanie łaski u wiecającej,
Msza więta daje im wzrost życia Bożego, czyni zado ć za ich grzechy i wyprasza
łaski. Natomiast tym, którzy nie są w stanie łaski, wyprasza tę łaskę.
W Ko ciele ze względu na osoby uczestniczące w celebracji rozróżnia się trzy
rodzaje owoców Mszy więtej.
1) Wspólny - wypływa on z Ofiary kapłana celebrowanej w imieniu Chrystusa
i Ko cioła, w której kapłan zawsze modli się za całą wspólnotę, czyli za cały
Ko ciół, tj. żywych i zmarłych.
2. Szczególny - specjalny - jest to owoc, który spływa z Mszy więtej wskutek
wyraźnej aplikacji kapłana celebrującego. Spływa na tego, za kogo Msza więta jest
celebrowana. Owoc ten albo uprasza łaskę, albo ma charakter przebłagalny lub
zado ćuczynny.
3. Osobisty - owoc przysługuje wyłącznie samemu celebransowi z racji godnie
złożonej Ofiary. Ten owoc również może mieć charakter błagalny, przebłagalny
i zado ćuczynny. Powoduje on wzrost osobistej więto ci kapłana.
W ród zebranych my li o Mszy więtej - Eucharystii warto przypomnieć nauczanie
Katechizmu Ko cioła Katolickiego (1419): „Chrystus, przechodząc z tego wiata do
Ojca, dał nam w Eucharystii zadatek swojej chwały; udział w Naj więtszej Ofierze
utożsamia nas z Jego Sercem, podtrzymuje nasze siły w czasie ziemskiej
pielgrzymki, budzi pragnienie życia wiecznego i już teraz jednoczy nas z Ko ciołem

Z wiarą szukam. Czy
poznajecie ?!
Nowy Rok, nowe rocznice.

W nowym 2017 r. sięgnijmy do nowych wspomnień i rocznic
Sakramentu Małżeństwa w naszej parafii Wietrzno.
35 lat temu - w 1982 roku - sakrament małżeństwa zawarli;
1. Andrzej Szczurek i Kazimiera Kamińska - 2 stycznia.
2. Andrzej Rożnowski i Danuta Drozd - 20 lutego.
3. Tadeusz Szopa i Małgorzata Piotrowska - 17 lipca.
4. Adam Szajna i Grażyna Szopa - 24 lipca.
5. Zbigniew Kozioł i Barbara Pikul - 4 wrze nia.
6. Janusz Biernat i Zofia Bek - 18 wrze nia.
7. Tadeusz Szczurek i Czesława wistak - 9 października
8. Jan Jaracz i Zenobia Pytlak - 16 października.
9. Edward Czaja i Joanna Uliasz - 16 października.
10. Krzysztof Macko i Danuta Ziemba - 26 grudnia
11. Andrzej Harmasz i Maria Kocur - 26 grudnia.
30 lat temu - w 1987 roku - lubowali sobie przez Bogiem;
1. Andrzej Marosz i Dorota Solińska - 7 lutego.
2. Jan Lorenc i Małgorzata Fornal - 20 kwietnia.
3. Paweł Smolik i Krystyna Bogaczyk - 25 kwietnia.
4. Bogusław Godek i Danuta Pikul - 6 czerwca.
5.Ryszard Majchrzak i Katarzyna Jaracz - 19 lipca.
6. Marek Karpaciński i Zuzanna Sajdak - 5 wrze nia.
25 lat temu - w 1992 roku - lubowali sobie w Ko ciele;

