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I Niedziela Adwentu – 1 grudnia 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

I Niedziela – 1 XII – I Niedziela Adwentu (adoracyjna)

  

  

Wtorek – 3 XII – wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezb.

  

  

I Środa – 4 XII – wsp. dow. św. Jana Damasceńskiego, prezb. i dokt. Kośc.; albo: św. Barbary,
dziew. i męcz.

  

  

I Czwartek – 5 XII – wotywa o Eucharystii (rozpoczęcie triduum dla dziewcząt przed
Uroczystością Niepokalanego poczęcia NMP)
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I Piątek – 6 XII – wsp. dow. św. Mikołaja, bpa (wotywa o NSPJ)

  

  

I Sobota – 7 XII – wsp. św. Ambrożego, bpa i dokt. Kośc. (wotywa o NS NMP)

  

  

Niedziela – 8 XII – II Niedziela Adwentu; Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

  

    
    1. Liturgia Słowa I niedzieli Adwentu nawołuje do życia zacnego, przyzwoitego i
przepełnionego pokojem serca, bo zbliża się Zbawiciel.     
    2. W tę I Niedzielę Adwentu rozpoczyna się już nowy rok liturgiczny – po prymarii dziś
zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn.     
    3. Po Mszach św. dziś z racji I niedzieli grudnia – Adoracja Najświętszego Sakramentu.    
    4. Od dziś przy chrzcielnicy wystawione są do nabycia opłatki na stół wigilijny, które
pobłogosławione będą w czasie „prymarii” o 7:00.     
    5. Czas Adwentu dzieli się na dwie części: do 16 XII (wydźwięk eschatologiczny); od 17 do
24 XII (wymiar przygotowania do świąt BN).     
    6. Adwent jest także czasem trojakiej postawy ducha: 1) oczekiwania; 2) nawrócenia; 3)
radosnej nadziei.     
    7. Rozróżniamy cztery rodzaje „Adwentu”: 1) historyczny (czekanie ludzkości
starotestamentalnej na Mesjasza); 2) liturgiczny (przeżywanie tej pamiątki podczas celebry
liturgii mszalnej); 3) sakramentalny (oczekiwanie na przyjście Jezusa w sakramentach
Kościoła); 4) eschatologiczny (czekanie chrześcijanina na spotkanie ze Zbawicielem na końcu
życia oraz oczekiwanie na Paruzję Pana).     
    8. W czasie Adwentu ołtarz zdobiony jest kwiatami z umiarem; można natomiast używać
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organów i innych instrumentów.     
    9. O tych 4 tygodniach oczekiwania przypomina nam wieniec adwentowy z 4 świecami
sukcesywnie zapalanymi.     
    10. Przy zapalaniu każdej świecy w wieńcu adwentowym w kolejną niedzielę odmawia się
właściwą modlitwę (patrz: kalendarz liturgiczny).     
    11. W dni powszednie odprawiane są „Roraty” czyli Msza św. ku czci MB Oczekującej
(formularz mszalny: „wotywa o NMP w Adwencie”).     
    12. Roraty ku czci MB odprawiane będą codziennie o od poniedziałku do piątku o 17:00, zaś
w soboty tradycyjnie o 6:00.     
    13. Podczas tej Mszy św. płonie świeca dedykowana NMP zwana „Roratką” (tematem Rorat
będzie życie i dzieło kard. Wyszyńskiego).     
    14. Bardzo proszę nie tylko dzieci, ale i dorosłych, aby przynosić do świątyni adwentowe
lampiony (są też w „Małym Gościu Niedzielnym”).     
    15. Poczyńmy sobie też jakieś adwentowe dobre postanowienia i wyrzeczenia dotyczące
pracy nad sobą (konsumpcjonizmu i zabawowości).     
    16. Dzieci otrzymają naklejki o słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim; beatyfikacja
nastąpi 7 VI 2020 w Warszawie na Placu Zwycięstwa.     
    17. Podczas Adwentu odpusty parafialne nie mogą być przenoszone na niedzielę.    
    18. W czasie Adwentu nie celebruje się też Mszy św. żałobnych – wyjątkiem jest Msza św.
pogrzebowa.     
    19. Od teraz w niedziele rozpoczynają się już wypominki roczne przed celebrą „prymarii”
(przed 7:00) i przed celebrą „wotywy” (przed 9:00).     
    20. Osoby zebrane w czterech „Różach rodziców modlących się za swe dzieci” z 1 XII, jak
co miesiąc, przechodzą do następnej tajemnicy.     
    21. Z przodu koło chrzcielnicy do nabycia są świece wigilijne (minimum po 5 zł) oraz opłatki
wigilijne (wysokość ofiary dowolna).     
    22. We wtorek 3 XII czci się św. Franciszka Ksawerego (Francisco de Jaso y Azpilicueta, ur.
7 IV 1506 na zamku Xavier wówczas w Królestwie Nawarry, obecnie w Hiszpanii, zm. z 2 na 3
XII 1552 na wyspie Sancian koło Kantonu u wybrzeży Chin) – prezbitera i wyznawcę, jednego z
założycieli zakonu jezuitów, misjonarza zwanego „Apostołem Indii”.     
    23. W środę 4 XII, jak zwykle w I środę miesiąca „dzień misyjny” – modlitwa, ofiary na misje
i zmiana tajemnic w Różach Misyjnych.     
    24. Jest to dzień modlitw za bezrobotnych. Pamiętajmy też w tym dniu o górnikach, którym
patronuje św. Barbara.     
    25. Od piątku 29 XI trwa Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia (w tym
roku jest ona 8 XII – bez przeniesienia na 9 XII).     
    26. Natomiast w czwartek 5 XII rozpoczyna się triduum dla młodzieży żeńskiej przed tą że
Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP.     
    27. W piątek przypada wspomnienie liturgiczne św. Mikołaja – patrona dobroczynności
chrześcijańskiej.     
    28. W tym tygodniu wypada I czwartek, I piątek oraz I sobota – spowiedzi comiesięczne: w
czwartek od 16:30 oraz w piątek od 16:00.     
    29. W I czwartek Msze św. o 6:30 z Litanią do Imienia Jezus oraz o 17:00 Roraty z Adoracją
IHS.     
    30. Od 15:00 do 20:00 w I czwartek comiesięczna Adoracja Sanctissimum dla kandydatów
do bierzmowania.     
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    31. W I piątek Msze św.: o 6:30 z Litanią do NSPJ, o 15:00 z Koronką do Miłosierdzia
Bożego oraz o 17:00 Roroaty z Adoracją IHS.     
    32. Też w I piątek w okolicach obiadu ks. wikariusz udaje się z Komunią Św. do chorych (z
możliwością spowiedzi św. i namaszczenia).     
    33. W I piątek od 13:30 do 22:00 ogólna Adoracja Sanctissimum.    
    34. W I sobotę Msze św. o 6:00 Roraty i 8:00 (obie z Litanią do NMP) oraz o 17:00 z
Adoracją Sanctissimum.     
    35. W niedzielę za tydzień 8 XII przypada II Niedziela Adwentu (po prymarii zmiana tajemnic
w Różach Kobiet).     
    36. Jest to także Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – na prośbę biskupów polskich
Stolica Apostolska zezwoliła na obchód w niedzielę (mimo, iż zasadą jest przenoszenie tej
Uroczystości na następny dzień, czyli na 9 XII, jeśli przypada w Niedzielę Adwentu).     
    37. II Niedziela Adwentu zwyczajowo jest „Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi
na Wschodzie.     
    38. Przed świątyniami w diecezji w tym dniu prowadzi się zbiórkę do puszek na „Fundusz
Pomocy Kościołowi na Wschodzie”.     
    39. Z racji II niedzieli miesiąca grudnia składka jest „inwestycyjną” na cele parafialne.    
    40. 8 XII na rekolekcje jadą szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej – nie będzie więc ich w
niedzielę za tydzień u naszych chorych.     
    41. Również 8 XII odpust ku czci MB Niepokalanie Poczętej w „Białym Klasztorze” – suma o
12:00.     
    42. Intencja powszechna podana przez Stolicę Apostolską do omodlenia na grudzień: „Aby
każdy kraj postanowił podjąć konieczne kroki, by priorytetem stała się przyszłość ludzi młodych,
zwłaszcza tych, którzy cierpią”
.
 
 
    43. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań:  w piątek o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii ( DSM ma
spotkania na zmianę: raz czwartek, raz piątek
)  w piątek o 18:00 – spotkanie z rodzicami klasy VII ze szkoły w KG  w piątek o 19:00 –
spotkanie KSM na starej plebanii  w sobotę o 9:00 – próba scholii dziecięcej na chórze
 
 
    44. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
św. Kingi, zel. Renaty Janus.     
    45. Wydatki tego tygodnia: Dokupiłem jeszcze raz opłatków wigilijnych – tym razem 200
sztuk.     
    46. Na rekolekcje dla 4 szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej: od jednego 160 zł (640
zł).     
    47. Koszty materiałów na Roraty: wklejki i plansza dla dzieci; zeszyt z naukami; e-book;
dekoracja do kościoła.     
    48. Kamień dekoracyjny (keramzytowy) otoczaki „Oval” (65 opakowań po 1 m2) – 65 szt.
(zapłaciłem przez połowę ceny po rabacie 50%).
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    49. Kamień dekoracyjny (keramzytowy) warstwowy panel „Tatry” (45 opakowań po 0,8 m2)
– 65 szt. (zapłaciłem przez połowę ceny po rabacie 50%). Dokupiłem jeszcze 15 paczek paneli
„tatry” po rabacie 70 %.
 
 
    50. 90 metrów (29,8 kg) aluminiowego kształtownika (dystanse na ściany starej plebanii do
układania kamienia).     
    51. Blacha perforowana do zrobienia przykrycia korytek ściekowych (8 arkuszy o wymiarach
1m/2m).     
    52. Usługa cięcia tej blachy gilotyną na 24 szt. arkuszy (0,33 m / 2 m).    
    53. Kołki rozporowe do przykręcania płaskowników (100 szt.). Wiertło do betonu (6 mm);
wiertło widiowe do betonu (10 mm).     
    54. Wkręty ocynkowane samowiercące do blach (0,61 kg); podkładki ocynkowane do nich
M-6 (0,59 kg).     
    55. Kołki rozporowe (100 szt.); kołki rozporowe z hakiem (40 szt.); kołki rozporowe (30 szt.).
 
 
    56. Jeszcze kilka worków kleju i cementu oraz pianka montażowa. Dokupienie po 100 śrub
z kołami i podkładkami.     
    57. Na bilety do kina dla młodzieży z KSM i z zespołu muzycznego „uradowani” na film
„Nieplanowane”.     
    58. Pizze, woda i kawa dla pracujących w tę sobotę; Kawa, herbata.    
    59. Do zapłacenia za tydzień będzie jeszcze kamieniarska robocizna obkładania
fundamentów i ganków starej plebanii.     
    60. Przy okazji opłat na ogrzewanie i cmentarz ofiarę po 30 zł (razem 210 zł) złożyli na
biuletyn: Renata i Krzysztof Gaborek; Stanisława i Zbigniew Ptak; Stanisław Ptak; Zofia
Kruczek; Anna i Stanisław Witek; rodzina Ptaszkowskich i rodzina Hałgasów.     
    61. Dziękuję 4 panom z grupy dziesiętnika Stanisława Karpiela za zwózkę i cięcie drewna
po wycince – pracowali: Stanisław Karpiel (za niego Rafał Homoncik), Władysław Kowalczyk,
Kazimierz Kociołek, Jacek Kogut.
 
 
    62. Dziękuję 4 paniom z grupy dziesiętnika Krzysztofa Ruszkowicza za grabienie gałązek i
liści – pracowały: Ewelina Książkiewicz, Helena Kościółek (za nią mąż Józef – przy drewnie),
Helena Wacławiak (za nią Krystian Gomółka), Anna Kocemba (za nią Mateusz Michalik).
 
 
    63. Zamiast pracy ofiarę 50 zł złożyła Dorota Szkaradek (z KP).    
    64. I tak zakończyła się tegoroczna cotygodniowa sobotnia praca przy kościele – powrócimy
do tych prac społecznych na wiosnę 2020 r.     
    65. W tym tygodniu zakończyło się już obkładanie obu ganków i fundamentów starej
plebanii keramzytową imitacją kamienia warstwowego i otoczaków oraz fugowanie (przez jedną
dniówkę pomagał Januszowi Gaborkowi w fugowaniu jego syn Krzysztof). Dzięki.     
    66. Dzięki Eugeniuszowi Mężykowi za pracę w tym tygodniu (dowiezienie grubego klińca);
będzie nasypanie klińca drobnego i walcowanie.     
    67. Dzięki Jarosławowi Groniowi za pizzę zafundowaną ministrantom-piłkarzom oraz zawóz
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i przywóz i opiekę nad nimi.     
    68. Podziękowania składam ks. ppor dr Marcinowi Krępa – za książki ofiarowane w dużej
ilości do naszej biblioteki parafialnej, którą tworzę.     
    69. Złotym jubilatom małżeńskim Helenie i Józefowi Ptaszkowskim dziękuję za kosz róż do
kościoła.     
    70. Dziękuję Akcji Katolickiej, chórowi parafialnemu i zespołowi młodzieżowemu
„Uradowani” za obstawę liturgii „w Chrystusa Króla”.     
    71. W minioną niedzielę byliśmy busem z młodymi z KSM i z zespołu „Uradowani” na filmie
„Nieplanowane” (w N. Sączu); zaś wczoraj na śpiewach „Taize” i zabawie andrzejkowej w
Mogilnie.     
    72. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie rodzinom: Adam i Helena Zdziarscy; Kinga i
Mirosław Marszałek; Grzegorz Sekuła. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej
Górnej: Bartosz Górka, Amadeusz Budaj, rodzina Pasek (lekarze).     
    73. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 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).   
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