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IV Niedziela Adwentu – 23 grudnia 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 23 XII – IV Niedziela Adwentu

  

Poniedziałek – 24 XII – wigilia Narodzenia Pańskiego (ostatnie Roraty)

  

Wtorek – 25 XII – Uroczystość Narodzenia Pańskiego; po niej Oktawa BN

  

Środa – 26 XII – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

  

Czwartek – 27 XII - Święto św. Jana – Apostoła i Ewangelisty

  

Piątek – 28 XII – Święto śś. Młodzianków, męczenników

  

Sobota – 29 XII – V dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego, święto; albo: wsp. dow. św.
Tomasza Becketa, bpa i męcz.
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Niedziela – 30 XII – Niedziela Synodalna, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

  

    
    1. Lit. Słowa ostatniej niedzieli adwentowej kieruje nasze oczekiwanie ku Betlejem, ale każe
też iść z Maryją ofiarną drogą, jak Ona do Elżbiety.   
    2. To już ostatnia IV niedziela tegorocznego Adwentu. W tę niedzielę przed Mszą św.
zapłonie czwarta fioletowa świeca, która symbolizuje „aniołów” (pierwsza oznacza „proroka”,
druga „Betlejem, zaś trzecia różowa „pasterzy”). Czynności zapalania kolejnych świec
towarzyszy modlitwa.   
    3. W tę niedzielę 23 XII po obiedzie ks. wikary udaje się do chorych przed świętami z
Komunią Św. i możliwością spowiedzi św.   
    4. W związku z tym nie idą dziś do chorych szafarze nadzwyczajni. Można jeszcze w
zakrystii zapisać chorych spoza zgłoszonych na I piątki.   
    5. Dziś (23 XII) na „prymarii” o 7:00 kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Stanisławę
Groń.   
    6. W tę czwartą niedzielę Adwentu 23 XII do jutra włącznie (wigilia BN) trwa jeszcze
Nowenna do Dzieciątka Jezus.   
    7. Ostatnie tegoroczne Roraty będą o 6:00 jutro, tj. w wigilijny poniedziałek 24 XII. Wtedy też
będzie można zabrać do domu Światełko Betlejemskie, które uroczyście przyniosą do naszej
świątyni harcerze.   
    8. W poniedziałek 24 XII przez cały dzień świątynia będzie otwarta dla zabrania na stół
wigilijny Światełka Betlejemskiego.   
    9. Po poniedziałkowych roratach od 7:00 przez godzinę kapłani usiądą do konfesjonałów, by
dać szansę spowiedzi dla wracających z „delegacji”.   
    10. Dzieci zapraszam, by po tych roratach zawiesiły swoje ozdoby na przeznaczonych do
tego choinek wystawionych w przedsionku.   
    11. Wieczorem zasiądziemy do wigilijnego stołu – zachowajmy postny charakter tej
wieczerzy (bez alkoholu!). Zaprośmy osoby samotne.   
    12. Zaś w nocy 24/25 XII o północy, tj. o 24:00 odprawiona będzie uroczysta Msza św.
„Pasterska”.   
    13.  Poprzedzi ją o 23:30 modlitwa w int. „dzieci nienarodzonych”, którą poprowadzi nasza
Akcja Katolicka (także modlitwa do MB z Guadalupe).   
    14. Natomiast na kwadrans przed Pasterką nasz parafialny chór śpiewać będzie kolędy „w
oczekiwaniu na BN”.   
    15. Zespół „Siewcy Miłości” śpiewać będzie w pierwszy i drugi dzień „Świąt BN” podczas
wotywy (o 9:00). Schola o 10:30 i 12:00.   
    16. Zaś parafialny chór zaśpiewa o północy na Pasterce (24/25 XII) oraz w Boże
Narodzenie o 12:00 i w Święto św. Szczepana o 10:30.   
    17. Pasterka rozpocznie się odczytaniem z „Martyrologium Rzymskiego” i uroczystym
aklamowaniem „Zwiastowania Narodzenia Pańskiego”.   
    18. W czasie Pasterki o północy jak i w ciągu dnia podczas Uroczystości Bożego
Narodzenia na słowa wyznania wiary (Credo)” „ I za sprawą Ducha Świętego przyjął
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Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem
” wszyscy przyklękają na jedno kolano (jeśli Credo jest śpiewane – to na dwa). 
 
    19. Składka z Pasterki przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.   
    20. 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.   
    21. W Boże Narodzenie każdy kapłan może celebrować i koncelebrować trzy Msze św. (o
właściwej porze zgodnie z tytułami formularza mszalnego).   
    22. W drugi dzień „Świąt BN”, czyli 26 XII, po Mszy św. o 12:00 nastąpi rozesłanie
„kolędników misyjnych”, którzy trafią do naszych domów.   
    23. Po kolędzie wyruszy około 100 dzieci. Ich nazwiska umieszczone są na stronie parafii.
Hasło tegorocznej kolędy brzmi w narzeczu boliwijskim „aymara”: „Suma Yatiyawi – Sana
Munapxta”, czyli „Głosimy Dobrą Nowinę”. Wspierane będą w tym roku dzieci z następujących
krajów: Republika Środkowoafrykańska, Republika Konga, Czad, Kamerun, Madagaskar, Peru,
Rwanda, Burundi (patrz: plakat).   
    24. W „drugi dzień Świąt BN”, czyli w Święto św. Szczepana 26 XII po każdej Mszy św.
nastąpi poświęcenie owsa.   
    25. Składka z 26 XII przeznaczona jest jak co roku na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w
Krakowie i w Tarnowie oraz na KUL.   
    26. Zamiast kazania w Święto św. Szczepana wysłuchamy Listu rektora Papieskiego
Uniwersytetu JP II.   
    27.  Pamiętajmy w czasie Bożego Narodzenia i jego Oktawy o naszych drogich zmarłych,
których zabrakło przy wigilijnym stole – odwiedźmy groby.   
    28. W III dzień Świąt BN, czyli w czwartek 27 XII, w Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty
po Mszy św. o 17:00 – poświecenie i degustacja wina.   
    29. Zaś w piątek 28 XII w „Święto Świętych Młodzianków Męczenników” (czyli Dzieci
Betlejemskich) – błogosławieństwo małych dzieci o 17:00.   
    30. W oba 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”.   
    31. W sobotę 29 XII przeżywamy kolejny piąty dzień w Oktawie BN – Msze św. o 6:30, 8:00
oraz o 17:00 (w piątek: 6:30 – 15:00 i 17:00).   
    32. W niedzielę w Oktawie BN (30 XII) przypada Święto Świętej Rodziny z Nazaretu:
Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to także Niedziela Synodalna.   
    33. Niedziela ta (30 XII) jest także obchodzona jako „Dzień Jubileuszy Małżeńskich” –
wszystkich jubilatów małżeńskich polecam waszej modlitwie.   
    34. W miejsce kazania 30 XII wysłuchamy Listu Biskupa Tarnowskiego na temat rodziny
(małżonków zapraszam, by byli w kościele obok siebie).   
    35. Po Świętach Bożego Narodzenia od piątku rozpoczyna się wizyta duszpasterska zwana
kolędą. Proszę domowników o obecność w miarę możliwości, by móc poznać się i
porozmawiać. Przygotowujemy stół z wodą święconą, pasyjką i lichtarzami, Pismo Św. i zeszyty
uczniów. Woda święcona będzie do zaczerpnięcia i zabrania do naszych domostw od Święta
Św. Szczepana.   
    36. Biskup Andrzej Jeż postanowił, aby podczas wizyty duszpasterskiej tzw. "kolędy"
kapłani zanieśli do rodzin naszej diecezji synodalną ulotkę "Rodzina Wspólnot", która informuje
o Wspólnotach koncentrujących się na duchowości małżeńskiej i rodzinnej. Dodatkowo w
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gablotach naszych parafii znajdą się plakaty, które w swej formie bezpośrednio nawiązują do
ulotki.   
    37. Porządek kolędy w tym tygodniu: Piątek 28.12.2018 Godz. 900 – Królowa Górna: od p.
Galiców (Maria i Władysław) do p. Siedlarzów (Teresa i Eugeniusz), 15 domów – Ks. Proboszcz
(na 17:00) Godz. 900 –
Królowa Górna: od p. Nowak (Anna i Jan) – p. Ogorzałek (Artur) – p. Poręba (Stanisław) do p.
Wielocha (Dariusz i Edyta), 15 domów – Ks. Jan (na 15:00) 
Sobota 29.12.2018 
Godz. 9
00

– Mszalnica Zagóra: od p. Jelito (Kazimiera i Piotr) do p. Lompart (Maria i Olek), 17 domów –
Ks. Proboszcz (na 17:00) 
Godz. 9
00

– Królowa Górna: od p. Świgut (Zdzisława i Stanisław) do p. Pazgan (Sabina i Janusz), 13
domów – Ks. Jan (na 17:00) 
Niedziela 30.12.2018 
Godz. 16
00

– Królowa Górna: od p. Ptak (Stanisława i Zbigniew) do p. Doszna (Maria i Stefan), 11 domów –
Ks. Proboszcz 
Godz. 16
00

– Królowa Polska: od p. Poręba (Stanisława i Kazimierz) do p. Klimczak (Lidia i Kazimierz), 10
domów – Ks. Jan 
 
    38. W okresie świąteczno-feryjnym nie ma żadnych formacyjnych spotkań, zbiórek i prób
różnych grup parafialnych.   
    39. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p. w.
śś. Joachima i Anny rodziców Maryi i dziadków Dzieciątka Jezus, zel. Anny Poręba.   
    40. Na stoliku są jeszcze do nabycia ostatnie już: świece „Caritas” (na Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom) oraz opłatki (na
potrzeby parafii). 
 
    41. Wydatki tego tygodnia: honorarium za strojenie przed świętami kilku głosów organów i
za dojazd dwóch organmistrzów.   
    42. Za książki pamiątkowe dla dzieci najsolidniej chodzących na Roraty. Za rachunek za
prenumeratę niedzieli.   
    43. Za ozdoby do stroików dla samotnych i dodatki do nich zakupione przez panią z Akcji
Katolickiej zapłaciłem.   
    44. Remont 20 kompletów choinkowych światełek (diodowych i żarówkowych). Za
dokupienie światełek na choinki do kościoła.   
    45. Za gorący posiłek podany w przerwie dla księży 9 spowiedników. Napoje i owoce oraz
ciasto na stół przy spowiedzi.   
    46. Pizza dla pracujących przy kościele; za 2 baterie 9 V „long” do mikrofonów
bezprzewodowych.   
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    47. Do zapłacenia mamy rachunki za gaz – w sumie 988,52 zł. Oraz za telefon w kancelarii:
76,33 zł.   
    48.  Ofiara zamiast pracy przy kościele: Władysław Nowak: 50 zł; Józefa Nowak; 50 zł;
ofiara na kościół: Władysława Pokrzywa: 100 zł. Bóg zapłać.   
    49. Przed świętami zostały wstępnie podstrojone piszczałki kilku głosów naszych organów
(pełne strojenie nastąpi na wiosnę) – wykonali tę pracę dwaj stroiciele organowi z Kasiny
Wielkiej – zapłaciłem za dojazd i robotę 400 zł (jak podałem w rozliczeniu).   
    50. Ostatecznie wykonano „na św. Mikołaja” 204 paczki dla różnych grup działających przy
parafii (dla dorosłych bardziej symboliczne).   
    51. Nasza „Caritas” wystawiła w sklepach kosze na produkty żywnościowe dla
potrzebujących w parafii – dziękuję właścicielom sklepów za zgodę.   
    52. W minioną środę wykonano 50 stroików bożonarodzeniowych, jak i popakowano 16
żywnościowych paczek. Dzięki.   
    53. Dziękuję także Edwardowi Nowakowi za rozwiezienie i rozniesienie przed świętami do
ludzi w potrzebie stroików i paczek żywnościowych.   
    54. Również za dostarczenie części świątecznych stroików wykonanych przez „Caritas”
dziękuję harcerzom i ich druhnie Marzenie Ząber.   
    55. Za gałązki na stroiki dziękuję leśniczemu Michałowi Mężykowi.   
    56. Dziękuję Stanisławowi Pazganowi za ofiarowane w tym roku do parafii 10 drzewek
choinkowych (świerczków) ze swej prywatnej posesji.   
    57. Dziękuję Czesławowi Bogdańskiemu zafundowany i zamontowany popychacz głównych
drzwi wewnętrznych, który je domyka.   
    58. Pani Monice Groń z AK serdecznie dziękuję za zajęcie się zakupem różnych elementów
dekoracyjnych do stroików dla chorych i samotnych.   
    59. Za zrobienie dekoracji bożonarodzeniowej dziękuję ekipom Organisty i Krystyny
Michalik. Organiście nadto za zajęcie się choinkami.   
    60. Dziękuję za śpiew sprzed tygodnia zarówno młodzieżowego zespołu, jak i parafialnego
chóru.   
    61.  Bardzo dziękuję w imieniu księży za 3 stroiki i przedświąteczne życzenia otrzymane od
naszych oddziałów Caritas i Akcji Katolickiej.   
    62. Dziękuję za ofiarę 600 zł na sprzątanie aż 6 rodzinom: Sylwia, Janusz Hornik;
Władysław Kowalczyk; Agnieszka, Sylwester Gnoińscy; Justyna, Wiesław Klimek; Bożena,
Adam Homoncik. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Irena, Józef Kiełbasa; Jolanta
Kiełbasa; Elżbieta, Dariusz Kulka.   
    63. Ze stolika można zabrać do domu tekst Ewangelii o BN i inne modlitwy przy wigilii
(teksty te są także we wkładce w Gościu Niedzielnym).   
    64. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – numer podwójny świąteczny, ponad
130 stron (po 8 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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