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II Niedziela Adwentu – 9 grudnia 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 9 XII – II Niedziela Adwentu; albo: wsp. św. Jana Diego Cuauhtlatoatzin (opuszcza
się z racji niedzieli)

  

  

Wtorek – 11 XII – wsp. dow. św. Damazego I, pap.

  

  

Środa – 12 XII – wsp. dow. Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe 

  

  

 1 / 5



II Niedziela Adwentu – 9 grudnia 2018

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 09 grudnia 2018 17:51 - Poprawiony poniedziałek, 10 grudnia 2018 00:00

Czwartek – 13 XII – wsp. św. Łucji, dziew. i męcz.

  

  

Piątek – 14 XII – wsp. św. Jana od Krzyża, prezb. i dokt. Kośc.

  

  

Niedziela – 16 XII – II Niedziela Adwentu „Gaudete” (Różowa, czyli Niedziela Radości)

  

    
    1. Liturgia Słowa opowiada dziś o smutku Ludu Bożego, który to Bóg w chwałę zamienił –
ale warunkiem tej przemiany losu ma być modlitwa i nawrócenie.     
    2. W tę niedzielę zapłonie druga świeca, która symbolizuje „Betlejem” (pierwsza oznacza
„proroka”). Czynności tej towarzyszy modlitwa.     
    3. Kolejne świece oznaczają: zapalona w III niedzielę Gaudete – „pasterzy”; oraz w IV czyli
ostatnią przed tegorocznym B. Narodzeniem „aniołów”.     
    4. Jak w każdą 2 niedzielę miesiąca dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele
parafialne, jako inwestycyjna.     
    5. Dziś po 7:00 zmianka tajemnic dla kobiecych Róż Różańcowych.    
    6. Z racji przebywania naszych szafarzy na rekolekcjach, jak już zapowiadałem, dziś nie ma
roznoszenia Komunii Świętej do chorych.     
    7. Dziś 9 XII w Polsce przed świątyniami coroczna zbiórka w do puszek na Fundusz
Pomocy Kościołowi na Wschodzie (dzień modlitw za Wschód).     
    8. Zapraszam też do modlitwy za dwa bratnie wschodniosłowiańskie tak bardzo
skonfliktowane narody Rosjan i Ukraińców.     
    9. Nadal zachęcam do adwentowych wyrzeczeń i dobrych postanowień.     
    10. Zachęcam też do udziału w „Roratach”, czyli wotywnych Mszach św. dedykowanych
NMP – u nas są one od poniedziałku do piątku o 17:00, zaś w sobotę tradycyjnie o 6:00 (w
sobotę po Mszy św. dzieci otrzymują smakowite „bonusy”).     
    11. Weźmy do ręki lampiony roratnie lub świece i podążajmy w uroczystej „procesji
oczekiwania na Zbawiciela”.     
    12. We czwartek 13 XII we wspomnienie św. Łucji męczennicy – w Polsce przeżywamy
„dzień modlitw za ofiary stanu wojennego”.     
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    13. W piątek 14 XII o 19:00 w kościele św. Kazimierza w N. Sączu młodzieżowe Czuwanie
Adwentowe „Sącz Boga” (z aktorką Patrycją Hurlak).     
    14. W sobotę 15 XII o 19:00 wystawiane jest w parafii NMP Niepokalanie Poczętej (Biały
Klasztor) misterium „O Tajemnicy Mszy św.”.     
    15. W przyszłą niedzielę 16 XII przypada Niedziela „Gaudete”, czyli Niedziela Radości, od
koloru szat zwana także „Różową”.     
    16. W Niedzielę Różową 16 XII rozpoczynają się „dni modlitw o życie chrześcijańskie
rodzin” z możliwością zyskania odpustu zupełnego.     
    17. W tę „Niedzielę Radości” 16 XII rozpoczyna się także Nowenna do Dzieciątka Jezus.    

    18. W wielu parafiach w tym dniu 16 XII błogosławi się: figurki Dzieciątka Jezus, żłóbki oraz
szopki – jeśli dzieci je przyniosą, to u nas również!     
    19. Podczas Mszy św. o 9:00 (czyli „wotywy”) zagra i zaśpiewa młodzieżowy zespół „Siewcy
Miłości”. Na „sumie” zaś – parafialny chór.     
    20. Po niedzieli „Gaudete” od poniedziałku 17 XII do poniedziałku 24 XII rozpoczyna się 2
część Adwentu przygotowująca do Bożego Narodzenia.     
    21. Spowiedzi adwentowe w naszym dekanacie Nowy Sącz-Wschód: 15 XII (sobota) –
Nowy Sącz Zawada MB Bolesnej – 8:30 – do 12:00 oraz 14:30 – 17:30 17 XII (poniedziałek) –
Kamionka Wielka (10:30 – 12:00 oraz 15:00 – 17:30) 18 XII (wtorek) – Królowa Górna (14:00 –
17:00) 18 XII (wtorek) – Bogusza (14:00 – 17:00) 21 XII (piątek) – Nowy Sącz „Biały Klasztor”
NMP Niepokalanej (14:30 – 18:00) 22 XII (sobota) – Nowy Sącz „Biały Klasztor” NMP
Niepokalanej (8:30 – do wieczora). 22.  Pragnę już teraz poinformować rodziców i ich dzieci, że
Bierzmowanie odbędzie się w Kamionce Wielkiej – 4 kwietnia 2019, godz. 15 30.     
    22. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: ● w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM ● w piątek po nabożeństwie około
17:45 – spotkanie KSM na starej plebanii     
    23. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p. w.
św. Kingi, zel. Renaty Janus.     
    24. Cały czas są do nabycia na stół wigilijny: świece „Caritas” (wspieramy tak Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom) oraz opłatki
(na potrzeby parafii). 
 
 
    25. W sobotę 8 XII o 14:00 odbył się pogrzeb zmarłego w miniony poniedziałek 3 XII po
pożarze domu śp. Józefa Hebdy. Boże bądź Miłosierny.     
    26. Za jego duszę odprawionych będzie 120 Mszy św. pogrzebowych (104 zamówione
indywidualnie i 16 od uczestników pogrzebu).     
    27. Wydatki tego tygodnia: Na rekolekcje zamknięte dla 3 szafarzy nadzwyczajnych
(wpisowe).     
    28. Wydatek na czuwanie młodzieżowe: dany jako ofiara siostrom dominikankom (na ręce s.
Marii) i na drogę do Białej Niżnej.     
    29. Remont po sezonie ciągniczka-kosiarki (części + robocizna).     
    30. Składka na misje z I środy grudnia wyniosła: 431,50 zł.     
    31. Otrzymaliśmy rachunki do zapłacenia za prąd w nowym kościele w firmie „Tauron” –
1414,66 zł oraz za prąd w starym kościele w firmie „Intrakom” – 261,09 zł. Razem za energię
elektryczną w obu kościołach wyszło więc: 1675 zł 75 gr.     
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    32. Za tydzień podam rozliczenie za prezenty mikołajowe dla różnych grup działających w
parafii (DSM, KSM, LSO, AK, scholii, chóru, zespołu).     
    33. Serdeczne dzięki 4 kolejnym rodzinom, które złożyły po 250 zł na wyściółkę następnych
ławek – są to: Anonimowo na tacę w czasie „sumy” (250 zł); Janina Ochwat (250 zł);
Anonimowo na tacę w czasie „wotywy” (250 zł) razem z ofiarą na cmentarz i ogrzewanie (150
zł); Teresa i Alojzy Barscy (250 zł). To kolejne 1000 zł – czyli z parafialnych środków wydano
już tylko 650 zł (7 tyś 750 zł wpłynęło od sponsorów).     
    34. Dziękuję za ofiarę 50 zł zamiast pracy złożoną przez Aleksandra Ochwata (z dziesiątki
Wł. Stanka).     
    35. Dziękuję za ofiarę 50 zł na wydawanie biuletynu (złożoną anonimowo na składce
podczas „prymarii”).     
    36. Dziękuję za 30 zł „na potrzeby kościoła” dane przy okazji opłat za cmentarz i sprzątanie
przez Jana i Kazimierę Poręba (Nr 137).     
    37. Dziękuję rodzicom przewodniczki DSM Kingi Jelito – za niegdysiejsze i ostatni przywóz
DSM-ek ze szkoleń w DR w Ciężkowicach.     
    38. Dzięki za 2 fotele do starej plebanii ofiarowane przez parafiankę Antoninę Kruczek.     
    39. Dziękuję w imieniu kapłanów za paczki mikołajkowe od Akcji Katolickiej, Liturgicznej
Służby Ołtarza i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.     
    40. Jak wyżej podałem, na stoliku przy drzwiach do zakrystii umieszczone są opłatki do
wieczerzy wigilijnej w naszych domach – ofiara dowolna.     
    41. Tam też wystawione są świece „Caritas” na stół wigilijny wspierające Fundusz Pomocy
Dzieciom – w cenie po nie mniej niż 5 zł.     
    42. Państwo z naszej „Caritas” wystawili już kosze na produkty żywnościowe dla
potrzebujących w naszej parafii – są one w sklepach i w świątyni.     
    43. Przed świętami rozniosą je do ludzi w potrzebie, jak również świąteczne stroiki przez
nich wykonane – w dostarczeniu pomogą im harcerze.     
    44. Porządkując groby po Wszystkich Świętych składujmy odpady we właściwych miejscach
– nie wyrzucajmy ich poza cmentarz.     
    45. Zamykajmy też drzwi kościoła, bo jest on ogrzewany! Przypominam o tym napisami na
drzwiach. Z góry: Dziękuję!     
    46. Opłaty na ogrzewanie w kościele i na utrzymanie porządku na cmentarzu na nowy 2019
rok wynoszą nadal 40 zł + 30 zł. Podaję też konta: Wpłaty na ogrzewanie i cmentarz można
dokonywać tradycyjnie w kopertach na tacę, albo też przelewem na konto parafialne: PKO BP
S.A. Oddział I w Nowym Sączu – Nr 50 1020 3453 0000 8102 0008 2370 Dobrowolne
ofiary na potrzeby biuletynu i utrzymanie strony internetowej można wpłacać na konto: mBank: 
Nr 96 1140 2004 0000 3202 6884 3252 
Wpłaty na konto budowlane można dokonywać tradycyjnie, albo też przelewem na konto
parafialne-budowlane: Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu – 
Nr 82 1240 1558 1111 0010 6437 8557. 
 
 
    47. Jeszcze raz przypominam, iż Parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi organizuje
akcję oddawania krwi dziś, tj. w niedzielę 9 XII, w godzinach 8:00 – 13:00 w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych.

    
    48. Jak już wyżej informowałem, serdecznie zapraszam na misterium "Tajemnice
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Eucharystii" do kościoła Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Spektakl, oparty na wizji
boliwijskiej stygmatyczki Cataliny Rivas, już po raz osiemnasty wystawiany przez Grupę25+ z
parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Brzesku, rozpocznie się w sobotę 15 XII o g. 19:00 w
nowosądeckim kościele MB Niepokalanej przy ul. Królowej Jadwigi 44. To nietypowa
inscenizacja, pokazująca przy pomocy ruchu scenicznego, światła i dźwięku poszczególne
części Mszy świętej, nie tylko te widoczne dla oka ludzkiego, ale i te dziejące się równolegle, w
świecie niewidzialnym, dostępnym tu na ziemi tylko mistykom.     
    49. W najbliższą sobotę 15 XII w kilku miejscach naszej diecezji odbędzie się doroczny
dzień skupienia dla samorządowców i pracowników administracji samorządowej. Jest on
przejawem troski Kościoła o duchowe dobro tych, którzy w ten sposób posługują lokalnej
społeczności. Otoczmy to wydarzenie naszą modlitwą prosząc o dary Ducha Św. dla wszystkich
zaangażowanych w działanie instytucji samorządowych. Nasi samorządowcy swoje spotkanie
mają w Nowym Sączu (otrzymali już zaproszenia z Kurii Biskupiej).     
    50. W dniach od 28 IV do 5 V 2019 r. organizowana jest pięciodniowa pielgrzymka
„Rekolekcje w Drodze do Medziugorje”. Jeden autokar jest już zapełniony chętnymi.
Kompletowany jest więc drugi autobus. Chętni mogą się skontaktować w tej kwestii ze
Stanisławą Bogdańską dostępną pod numerem telefonu: 18 445 64 04 oraz 608 065 902. Koszt
wyjazdu 1200 zł. Więcej szczegółów: na plakacie w gablocie.     
    51. Polecam filmy warte obejrzenia wyświetlane podczas Festiwalu Filmów
Chrześcijańskich „Arka 2018” z serii „Filmy, które zmieniają życie” – oto niektóre z nich: Papież
Franciszek – człowiek, który dotrzymuje słowa (film dokumentalny); Jeździec (western); Chleb z
nieba (film obyczajowy); Ballada wojownika (dramat); Kateri (film kostiumowy); Największy Dar
(dokument obyczajowy); Z miłości do Joey (film dokumentalny). Więcej: na stronie WW
W.festiwalarka.pl
oraz na ulotkach (do zabrania ze stolika). 
 
 
    52. W związku ze szczytem klimatycznym w dniach 3-14 XII w Katowicach „Caritas Polska”
przygotowała ulotki ze słowami na temat ochrony ziemi wypowiedzianymi przez Jana Pawła II i
z modlitwą papieża Franciszka – są one do zabrania ze stolika z gazetami.     
    53. Dziękuję za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Stanisława Kogut; Wiesława,
Kazimierz Kociołek. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Jacek Kogut; Jolanta
Homoncik; Irena, Stanisław Karpiel.     
    54. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł);
„Niedziela” (5 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały
Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5
zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).   
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