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III Niedziela Adwentu „Gaudete” – 16 grudnia 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

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

  

Piątek – 21 XII – wsp. dow. św. Piotra Kanizjusza, prezb. i dokt. Kośc.

  

Niedziela – 23 XII – IV Niedziela Adwentu

  

    
    1. Liturgia Słowa przez osobę Jana Chrzciciela nawołuje dziś do nawrócenia, bo Pan jest
blisko i okrzykami: „ Wyśpiewuj… ciesz się… radujcie się zawsze w Panu…” zachęca nas
wszystkich do „wesela odkupionych”.
 
    2. W tę niedzielę zapłonie trzecia świeca, która symbolizuje „pasterzy” (pierwsza oznacza
„proroka”, druga „Betlejem, zaś czwarta „aniołów”).   
    3. Czynności zapalania kolejnych świec towarzyszy modlitwa.  
    4. W tę niedzielę 16 XII przeżywamy Niedzielę „Gaudete”, czyli Niedzielę Radości, od koloru
szat zwaną także „Niedzielą Różową”.   
    5. Dziś, tj. 16 XII, rozpoczynają się „dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin” z
możliwością zyskania odpustu zupełnego.   
    6. W tę „Niedzielę Radości” 16 XII rozpoczyna się także Nowenna do Dzieciątka Jezus.  
    7. Jeśli dzieci je przyniosą na dzisiejsze Msze św. figurki Dzieciątka Jezus, żłóbki oraz
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szopki, to również u nas tak jak w wielu parafiach pobłogosławimy je zgodnie ze zwyczajem.
 
    8. Podczas dzisiejszej (16 XII) Mszy św. wotywnej o godz. 9:00 zaśpiewa i zagra
młodzieżowy zespół „Siewcy Miłości”.   
    9. Natomiast także dziś 16 XII, ale na „sumie” o 10:30 zaśpiewa parafialny chór.   
    10. Po tej niedzieli „Gaudete” od poniedziałku 17 XII do poniedziałku 24 XII rozpoczyna się
2 część Adwentu przygotowująca do B. Narodzenia.   
    11. Na wszystkich Mszach św. – także na roratnich – w Mszale Rzymskim obowiązują
„teksty własne” na każdy dzień i 2 prefacja adwentowa.   
    12. Zaś w Nieszporach do kantyku „Magnifikat” odmawia się tzw. Wielkie Antyfony
zaczynające się od „O…”.   
    13. A oto pierwsze słowa, od których się one zaczynają: „O Mądrości” w poniedziałek 17 XII;
„O Panie – Adonai” we wtorek 18 XII; „O Korzeniu Jessego” w środę 19 XII; „O Kluczu Dawida”
w czwartek 20 XII; „O Wschodzie” w piątek 21 XII; „O Królu” w sobotę 22 XII; „O Emmanuelu” w
IV niedzielę Adwentu 23 XII; wigilia – w poniedziałek 24 XII.   
    14. Po łacinie: 17 XII – „O Sapientia”; 18 XII – „O Adonai”; 19 XII – „O Radix”; 20 XII – „O
Clavis”; 21 XII – „O Oriens”; 22 XII – „O Rex”; 23 XII – „O Emmanuel”. Z pierwszych liter tych
antyfon czytanych od końca dat powstają dwa łacińskie słowa „ERO CRAS” - JUTRO
PRZYBĘDĘ. Słowa tych antyfon przypisuje się św. Grzegorzowi Wielkiemu, a obecny ich układ
zawdzięczamy Amalariuszowi z Metzu z IX wieku.   
    15. W te dni w naszej parafii śpiewać je będziemy w wersji ludowej przy procesyjnym
roratnim rozpoczęciu Eucharystii w postaci kolejnych zwrotek pieśni: „Mądrości, która…” (w
kolejny dzień właściwa zwrotka śpiewana po trzy razy).   
    16. Czy poczyniliśmy sobie jakieś adwentowe wyrzeczenia i dobre postanowienia? Czy
moja odpowiedź brzmi „tak”, czy też niestety „nie”?!   
    17. To już praktycznie ostatni tydzień „Rorat”, czyli wotywnych Mszy św. dedykowanych
NMP – są one w naszej parafii od poniedziałku do piątku o 17:00, zaś w sobotę tradycyjnie o
6:00 (w sobotę po Mszy św. dzieci otrzymują smakowite „premie”).   
    18. Ostatnie tegoroczne Roraty będą o 6:00 w wigilijny poniedziałek 24 XII. Wtedy też
będzie można zabrać do domu Światełko Betlejemskie przyniesione przez harcerzy.   
    19. A póki co, weźmy do ręki lampiony roratnie lub świece i idźmy do świątyni oczekiwać na
Nowonarodzonego Zbawiciela”.   
    20. Módlmy się także za zagubionych religijnie i moralnie i zachęćmy ich słowem i
przykładem do nawrócenia.   
    21. Spowiedzi adwentowe w naszym dekanacie Nowy Sącz-Wschód: 15 XII (sobota) –
Nowy Sącz Zawada MB Bolesnej – 14:30 – 18:00, 15 XII (sobota) – Łabowa (14:30 – 17:00), 16
XII (niedziela) – Maciejowa (15:00 – 16:30), 17 XII (poniedziałek) – Kamionka Wielka (8:30 –
10:00 oraz 15:00 – 17:30), 17 XII (poniedziałek) – Mystków (15:00 – 16:30 oraz 17:15 – 19:00),
18 XII (wtorek) – Nowy Sącz, św. Rocha (7:30 – 9:00 oraz 14:30 – 17:00), 18 XII (wtorek) –
Mogilno (8:00 – 9:30 oraz 15:30 – 19:00),  18 XII (wtorek) – Królowa Górna (14:00 –
15:30 oraz 16:00 – 17:00), 
19 XII (środa) Paszyn (15:30 – 18:30), 19 XII (środa) – Bogusza (14:00 – 17:00), 19 XII (środa)
– Cieniawa (14:00 – 17:00), 20 XII (czwartek) – Nawojowa (5:30 – 7:00 oraz 8:30 – 12:00, a
także 14:30 – 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 – 12:00 oraz
14:30 – 18:00). 
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    22. W niedzielę za tydzień 23 XII po obiedzie udaje się do chorych przed świętami ks.
wikariusz z Komunią Świętą i możliwością spowiedzi św. W związku z tym nie idą wtedy do
chorych szafarze nadzwyczajni.   
    23. W najbliższą niedzielę 23 XII podczas „prymarii” o 7:00 kończą się Msze św.
pogrzebowe za śp. Stanisławę Groń. Niech odpoczywa w pokoju!   
    24. Z 30 Mszy św. zamówionych przy okazji pogrzebu śp. Józefa Hebdy za porozumieniem
z jego siostrą Marią Siedlarz złożone zostały Msze św. „gregoriańskie”, które rozpoczną się z
końcem stycznia 2019 r. poza parafią w Świdnicy Śląskiej przez ks. infułata Kazimierza
Jandziszaka, niegdysiejszego kanclerza Kurii Świdnickiej (prowadził u nas 3 lata temu procesję
Bożego Ciała). Na owe 30 intencji składają się: 16 z ofiar na składkę „od uczestników pogrzebu”
+ 14 „zamówionych indywidualne”, które wybrała p. Maria). O dacie rozpoczęcia „gregorianki”
listownie poinformuje tę rodzinę ks. infułat, by mogli sobie przychodzić w tym czasie do naszej
świątyni i iść do Komunii Św.   
    25. Boże Narodzenie w tym roku przypada we wtorek 25 XII, a Święto św. Szczepana w
środę 26 XII – Msze św. o g.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00.   
    26. W drugi dzień „Świąt BN”, czyli 26 XII, po Mszy św. o 12:00 nastąpi rozesłanie
„kolędników misyjnych”, którzy trafią do naszych domów.   
    27. W oba te dni „Świąt BN” (25-26 XII 2018), w Niedzielę Świętej Rodziny (30 XII 2018)
oraz w Nowy Rok (1 I 2019), a także w Trzech Króli (6 I 2019) nie ma Mszy św. o 14:40. Nie ma
też wtedy „rocznych wypominków”.   
    28. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: ● w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM ● w środę i piątek po Roratach –
schola ● w czwartek po Roratach – zbiórka aspirantów, ministrantów i lektorów ze szkoły
podstawowej i gimnazjum ● w piątek po nabożeństwie około 17:45 – spotkanie KSM na starej
plebanii.   
    29. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p. w.
Narodzenia NMP, zel. Władysławy Królewskiej.   
    30. Jeszcze w tym tygodniu są do nabycia: świece „Caritas” (na Wigilijne Dzieło Pomocy
Dzieciom) oraz opłatki (na potrzeby
parafii).   
    31. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za prąd w nowym kościele oraz w starym
kościele.   
    32. Za prezenty dla dzieci z rożnych grup parafialnych (67 z LSO, 36 ze scholi. 19 z DSM,
18 z KSM).   
    33. Za symboliczne prezenty dla dorosłych (35 z chóru, 15 z Akcji Katolickiej, 10 z zespołu
„Siewcy Milości”, 2 pracowników kościoła i plebanii, 2 księży).   
    34. Reklamówki ozdobne (150 szt.); reklamówki pół-ozdobne (20 szt.). Woreczki foliowe 50
szt.).   
    35. Ciastka dla dzieci jako „bonusy” po sobotnich roratach. Pizza dla młodzieży po
piątkowym czuwaniu w Nowym Sączu.   
    36. Zakup liczarki „Bill Counter World”.   
    37. Na zakup artykułów spożywczych dla przygotowania posiłków dl księży spowiedników
przekazałem kucharce.   
    38. Zakup środków czystości do sprzątania na starej plebanii.   
    39. Składka inwestycyjna z 2 niedzieli miesiąca wyniosła 3710 zł. Bóg zapłać.   
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    40. Coroczna zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie z 9 XII
wyniosła 707,50 zł + 10 €.   
    41. Serdeczne dzięki kolejnej rodzinie, która złożyła 250 zł na wyściółkę następnej ławki:
Anonimowo na tacę w czasie „prymarii” 9 XII. Tym sposobem z parafialnych środków wydano
już tylko 400 zł (8 tyś zł wpłynęło od sponsorów).   
    42. Nasza parafialna „Caritas” wystawiła kosze na produkty żywnościowe dla
potrzebujących w naszej parafii – są one w sklepach i w świątyni.   
    43. W najbliższą środę będą wykonane stroiki bożonarodzeniowe, jak i popakowane
żywnościowe paczki – pomogą je roznieść nasi harcerze.   
    44. Na młodzieżowym Czuwaniu Adwentowym w piątek 14 XII od 19:00 do 22:00 w kościele
św. Kazimierza w N. Sączu „Sącz Boga” (z aktorką Patrycją Hurlak) było 7 młodych. Wróciliśmy
o 23:00 – rodzicom dziękuję za pozwolenie na wyjazd.   
    45. Zaś w sobotę 15 XII na misterium „O Tajemnicy Mszy św. – Eucharystii” o 19:00
wystawianym w parafii NMP Niepokalanie Poczętej (Biały Klasztor) udało się prywatnymi
samochodami wielu naszych parafian, zaś ze mną busem pojechało 8 osób.   
    46. Dziękuję Ilonie i Andrzejowi Śmierciakom za ofiarowane do kościoła bombki choinkowe i
ozdobne łańcuchy (koraliki).   
    47. Dziękuję za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Ewelina, Łukasz Poręba; Jacek
Kogut; Jolanta Homoncik; Irena, Stanisław Karpiel. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne
rodziny: Władysław Kowalczyk; Agnieszka, Sylwester Gnoińscy; Bożena, Adam Homoncik. 
 
    48. 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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