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II Niedziela Adwentu (Niepokalane Poczęcie NMP) – 8 grudnia 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

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

  

  

Poniedziałek – 9 XII – wsp. dow. św. Jana Diego Cuauhtlatotzin

  

  

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

  

  

Czwartek – 12 XII – wsp. dow. Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
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Piątek – 13 XII – wsp. św. Łucji, dziew. i męcz.

  

  

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

  

  

Niedziela – 15 XII – III Niedziela Adwentu „Gaudete”, czyli „Radujcie się” (Różowa)

  

    
    1. Liturgia Słowa II niedzieli Adwentu razem z Maryją Niepokalaną zaprasza do radości
adwentowego Oczekiwania i świętości życia.     
    2. Dziś to już II niedziela tegorocznego Adwentu – jest to także Uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP, albowiem 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 jakąkolwiek Niedzielę Adwentu).     
    3. Tradycyjnie II Niedziela Adwentu jest „Dniem modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi
na Wschodzie”.     
    4. Przed świątyniami w diecezji w tym dniu składa się ofiary do puszek na „Fundusz Pomocy
Kościołowi na Wschodzie”.     
    5. Dziś także z racji II niedzieli miesiąca grudnia u nas składka „inwestycyjna” na cele
parafialne.     
    6. 8 grudnia, jako że nasi 4 szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej przebywają na
dorocznych rekolekcjach, nie chodzą dziś do chorych.     
    7. Również dziś – 8 XII – odpust ku czci MB Niepokalanie Poczętej w „Białym Klasztorze” –
suma o 12:00.     
    8. W tę II Niedzielę Adwentu po prymarii zmiana tajemnic w Różach Niewiast.    
    9. W poniedziałek 9 XII wspomina się świętego Indianina Jana Diego, któremu ukazywała
się Matka Boża w Guadalupe w Meksyku.     
    10. Zaś Jej liturgiczne wspomnienie przypada w czwartek 12 XII – czyli Najświętszej Maryi
Panny z Gadalupe.     
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    11. W piątek 13 XII, we wspomnienie św. Łucji, przypada dzień modlitw za ofiary stanu
wojennego.     
    12. W sobotę 14 XII wspomina się św. Jana od Krzyża wielkiego świętego karmelitańskiego
(obok św. Teresy z Avila i św. Teresy z Lisieux).     
    13. 14 XII (sobota): W Kamionce Wlk. jubileusze małżeńskie 50-lecia i 60-lecia zaślubin par
z terenu gminy; o godz. 12:00 Msza św. i o godz. 13:00 spotkanie w „Acapulco” (wśród par są
także małżeństwa z naszej parafii).     
    14. Niedziela za tydzień – 15 XII – to już III Niedziela Adwentu „Gaudete”, czyli „Radujcie
się” (zwana także Różową).     
    15. Przed błogosławieństwem końcowym błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.     
    16. Podczas wotywy 15 XII o 9:00 śpiewać i grać będzie zespół młodzieżowy „Siewcy
Miłości”.     
    17. Niedziela ta (15 XII) jest rozpoczęciem „kwartalnych dni modlitw o życie chrześcijańskie
rodzin”.     
    18. W Cieniawie w niedzielę 15 XII o 11:00 uroczystość poświęcenia polichromii (dokona go
ks. bp Stanisław Salaterski).     
    19. Adwent dzieli się na dwie części: do 16 XII (ma wydźwięk eschatologiczny); od 17 do 24
XII (ma wymiar przygotowania do świąt BN).     
    20. Czy powzięliśmy już jakieś adwentowe dobre postanowienia i wyrzeczenia dotyczące
pracy nad sobą?     
    21. Roraty ku czci MB Oczekującej odprawiane będą codziennie o od poniedziałku do piątku
o 17:00, w soboty zaś tradycyjnie o 6:00.     
    22. Zapraszam na nie dzieci, młodzież, no i dorosłych – przychodźmy z lampionami (do
sklejenia są też w „Małym Gościu Niedzielnym”).     
    23. Podczas Rorat trójka dzieci losuje figurkę Józefa, Maryi i Dzieciątka – w ostatnie
wigilijne Roraty te figurki spotkają się w domu jednego wylosowanego dziecka.     
    24. Za dwa tygodnie w niedzielę 22 XII pod koniec każdej Mszy św. będą pobłogosławione i
pokropione figurki Dzieciątka Jezus i żłóbki oraz przyniesione szopki.     
    25. Przy chrzcielnicy wystawione są do nabycia na stół wigilijny opłatki i świece „Caritas” (z
dochodu wspierane są też dzieci w Wenezueli).     
    26. Zakończyły się „wypominki listopadowe” – teraz w niedziele czytane są już „wypominki
roczne” (przed 7:00 i przed 9:00).     
    27. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: w poniedziałek o 18:00 – próba przed jasełkami dla dzieci z Królowej Polskiej  w środę
o 18:00 – spotkanie całej Służby Liturgicznej Ołtarza (aspiranci, ministranci i lektorzy) w środę o
18:00 – na starej plebanii comiesięczne spotkanie Akcji Katolickiej  w czwartek o 16:00 –
cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii ( DSM ma spotkania na zmianę: raz
czwartek, raz piątek )  w piątek o 19:00
– spotkanie KSM na starej plebanii  w sobotę o 9:00 – próba scholii dziecięcej na chórze 
 
 
    28. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
Narodzenia NMP, zel. Władysławy Królewskiej.     
    29. Spowiedzi adwentowe w dekanacie: 14 XII – sobota: Cieniawa (15:00 – 18:00) oraz
Maciejowa (15:00 – 16:30) 17 XII – wtorek: Nowy Sącz św. Rocha (8:00 – 9:00 i 15:30 – 17:00)
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oraz Królowa Górna (14:00 – 17:00) 18 XII – środa: Łabowa (14:30 – 17:00) oraz Paszyn (16:00
– 19:00) 19 XII – czwartek: Kamionka Wielka (8:30 – 10:00) i 16:00 – 18:30) 20 XII – piątek:
Nawojowa (5:30 – 7:00; 8:30 – 12:00; 14:30 – 17:00) oraz Mogilno (8:00 – 9:30 i 15:00 – 19:00)
21 XII – sobota: Nowy Sącz NMP Niepokalanej (8:30 – 10:00; 10:30 – 12:00) oraz Nowy Sącz
MB Bolesnej (14:30 – 18:00), a także Bogusza (14:00 – 16:30) 23 XII – poniedziałek: Nowy
Sącz NMP Niepokalanej (8:30 – 10:00; 10:30 – 12:00; 14:30 – 16:00; 16:30 – 18:00; 19:00 –
20:00)     
    30. Wydatki tego tygodnia: za ciastka dla dzieci, które przyszły w sobotę na 6:00 na Roraty. 

 
    31. Na razie za mniejszą część paczek dla dzieci i młodzieży rozdanych w tym tygodniu „na
św. Mikołaja” (schola, DSM i KSM)     
    32. Zakup środków czystości.    
    33. Ofiary na misje z I środy miesiąca („dnia misyjnego w parafii”) wyniosły 316 zł.    
    34. Przy okazji opłat na ogrzewanie i cmentarz ofiarę po 30 zł (razem 240 zł) złożyli na
biuletyn: Monika i Kazimierz Stelmach; Teresa i Władysław Groń; Romana Pancerz; Agnieszka
i Maciej Ogorzałek; Renata i Stanisław Geniec; Danuta i Władysław Siedlarz; Bożena i Zbigniew
Legutko; Anna i Edward Michalik. Bóg zapłać.     
    35. Jeszcze w związku z pracą dziesiątek kobiet ofiarę po 50 zł zamiast pracy złożyły:
Teresa Groń z KP; Dorota Potoniec z KP. Dzięki.     
    36. W związku ze św. Mikołajem – patronem dobroczynności chrześcijańskiej – paczki
otrzymały już w parafii grupy DSM, KSM oraz dziecięcej scholii; zaś w nadchodzącym tygodniu
otrzymają je kolejne grupy (w tym także aspiranci, ministranci i lektorzy).     
    37. Do zapłacenia otrzymaliśmy rachunki za energię elektryczną za oba kościoły i inne
liczniki z budynków parafialnych (stara i nowa plebania i szopa garażowa) – 2087,39 zł +
646,66 zł.     
    38. Dziękuję Eugeniuszowi Mężykowi za pracę w tym tygodniu: zasypanie klińca drobnego
(po rozplantowaniu będzie zawalcowany).     
    39. Dziękuję 2 parafianom za pomoc w przeładowaniu przy cmentarzu z kontenerów do
worków zniczy i wkładów – pracowali: Marian Wyszowski i Kazimierz Gromala.     
    40. Stanisław Mężyk wykonał szafkę z modrzewiowego drewna na wzmacniacz i urządzenia
nagłaśniające do podziemi kościoła. Dziękuję.     
    41. Dziękuję 2 lektorom: Mateuszowi Michalikowi i Patrykowi Siedlarzowi za pomoc w
wyładowaniu tej szafki na nagłośnienie i przeniesieniu do podziemnej kaplicy.     
    42. Dzięki również lektorom i innym dzieciom za zniesienie przywiezionych książek do
biblioteki starej plebanii – pomagali: Kacper Górka, Kamil Czyżycki, Adrian Legutko, Mateusz
Michalik, Rafała Homoncik, Karol Rams, Tymoteusz Górka, Filip i Klaudia Jelito.     
    43. Szczepan Blum, właściciel firmy komputerowej „Bajt” z Bochni przekazał nieodpłatnie na
rzecz parafii: drukarkę HP 1100, mikrofoniki (tzw. mikroporty), mikrofon pojemnościowy –
dostałem je za darmo. Dziękuję.     
    44. W Adwencie są do zabrania, wedle własnego uznania, torby charytatywne „Caritas” – po
ich napełnieniu środkami spożywczymi oraz oddzielnie zapakowanymi środkami piorącymi i
środkami czystości należyte odnieść do kościoła zostawiając przy koszu „Caritas”.     
    45. Kosze te od tej niedzieli wystawione są przez „Caritas” w przedsionku kościoła, można
tam składać różne dary na święta dla ubogich.     
    46. Także dzięki życzliwości właścicieli sklepów na terenie parafii umieszczone są tam
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kosze „Caritas” na produkty na paczki dla ubogich.     
    47. Wśród produktów spożywczych preferowane są: cukier, kawa, herbata, ryż, kasza,
konserwy, masło, margaryna, olej, słodycze, bakalie itd.     
    48. Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży "Sącz Boga" oraz Parafia św. Heleny w Nowym
Sączu zapraszają Młodzież oraz duszpasterzy na Czuwanie Adwentowe z cyklu "Znak, którego
szukacie". Rozpoczęcie nabożeństwa 14 XII o godz. 19:30 w kościele św. Krzyża w N. Sączu.
Głoszącym Słowo i prowadzącym uwielbienie będzie ks. dr Łukasz Plata. Po nabożeństwie
krótka agapa w dolnym kościele. Ze względów organizacyjnych bardzo prosimy podać
orientacyjną liczbę uczestników. (saczboga@gmail.com aszaraj@interia.pl).     
    49. Też w najbliższą sobotę 14 XII w kilku miejscach naszej diecezji (w Tarnowie, Mielcu,
Dębicy Bochni i Nowym Sączu) 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 o dary Ducha Świętego dla wszystkich zaangażowanych w działanie instytucji
samorządowych.     
    50. Tarnowski Karmel zaprasza 14 XII (sobota, g. 18:00) na Mszę św. ku czci św. Jana od
Krzyża – odprawia ją ks. Bp Leszek Leszkiewicz.     
    51. Urząd Gminy Kamionka Wielka Informuje, iż w grudniu z racji Świąt Bożego Narodzenia
odpady w Królowej Polskiej i Królowej Górnej odbierane będą we wtorek 17 grudnia.     
    52. Natomiast w nowym roku 2020 odpady w Królowej Górnej i Królowej Polskiej odbierane
będą jak dotychczas, czyli w każdy IV czwartek miesiąca, natomiast w Mszalnicy-Zagóra w
każdą I środę miesiąca (z zastrzeżeniem, że w styczniu odbiór będzie w czwartek 2 stycznia).
 
 
    53. Szczegółowy program odbiorów odpadów na rok 2010 zamieszczony jest na stronie
internetowej Urzędu Gminy.     
    54. Dziękuję za ofiarę 200 zł na sprzątanie rodzinom: Anna i Zygmunt Pasek oraz jedna
rodzina anonimowo. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Joanna i
Maciej Kmak; Maria i Władysław Galica; Józef Groń.     
    55. 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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