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IV Niedziela Adwentu – 22 grudnia 2019

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 22 XII – IV Niedziela Adwentu

  

  

Wtorek – 24 XII – wigilia Bożego Narodzenia

  

  

Środa – 25 XII – Uroczystość Narodzenia Pańskiego (z Pasterką)
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Czwartek – 26 XII – Święto św. Szczepana, pierwszego Męczennika

  

  

Piątek – 27 XII – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty

  

  

Sobota – 28 XII – Święto Świętych Młodzianków Męczenników

  

  

Niedziela – 29 XII – Święto Świętej Rodziny Jezusa , Maryi i Józefa (niedziela synodalna); albo:
wsp. dow. św. Tomasza Becketa, bpa i męcz (opuszcza się).

  

    
    1. Liturgia Słowa jawi proroctwo o „Pannie, która pocznie i porodzi Syna”, o czym dowiedział
się Józef – a co ziściło się w Betlejemską Noc.     
    2. Dziś przeżywamy ostatnią już – czwartą niedzielę Adwentu.    
    3. W tę niedzielę 22 XII pod koniec każdej Mszy św. błogosławione są figurki Dzieciątka
Jezus i żłóbki oraz przyniesione szopki.     
    4. W tę też niedzielę 22 XII po Mszy św. o godz. 10.30 wyjazd kapłana do chorych przed
świętami BN będzie (jeszcze można ich zgłosić).     
    5. Trwa rozpoczęta w poniedziałek (16 XII) Nowenna do Dzieciątka Jezus.    
    6. Trwa też rozpoczęta we wtorek (17 XII) druga część Adwentu przygotowująca nas
bezpośrednio do Świąt Bożego Narodzenia.     
    7. Odmawiane są też w nieszporach do kantyku „Magnificat” tzw. „wielkie antyfony”
zaczynające się od zawołania „O!”.     
    8. Adwent dzieli się na dwie części: do 16 XII (ma wydźwięk eschatologiczny); od 17 do 24
XII (ma wymiar przygotowania do świąt BN).     
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    9. Roraty ku czci MB Oczekującej odprawiane są jeszcze w poniedziałek 23 XII o 17:00 i
ostatnie roraty we wtorek 24 XI o 6:00.     
    10. Zapraszam wszystkich – przychodźmy na nie z lampionami. Podczas Rorat troje dzieci
losuje figurkę Józefa, Maryi i Dzieciątka – w ostatnie wtorkowe wigilijne Roraty te figurki
spotkają się w domu jednego wylosowanego dziecka.     
    11. W dekanacie spowiedź św. jest jeszcze w poniedziałek w Białym Klasztorze (8:30 –
12:00; 14:30 – 18:00; 19:00 – 20:00).     
    12. U nas jeszcze w poniedziałek od 18:00 przez godzinę możliwość spowiedzi dla
wracających z delegacji pracowniczych z kraju i zagranicy.     
    13. Na Roraty 24 XII o 6:00 harcerze przyniosą „światełko betlejemskie”; płomyk ten można
odpalić przez cały dzień i zabrać na stół wigilijny.     
    14. We wtorek po porannych Roratach o 6:00 dzieci z Królowej Polskiej odegrają w kościele
jasełka bożonarodzeniowe. Zapraszam.     
    15. We wtorek 24 XII kończy się tegoroczny Adwent – po południu „z pierwszą gwiazdką”
spożyjemy wieczerzę wigilijną.     
    16. W Wigilię Bożego Narodzenia zachowajmy przy wieczerzy piękne tradycyjne zwyczaje:
wspólna rodzinna modlitwa, odczytanie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, przełamanie się
opłatkiem oraz śpiew kolęd i pastorałek (bez alkoholu!).     
    17. Już w tę niedzielę z tyłu świątyni do zabrania są kartki z przebiegiem wieczerzy wigilijnej
(ze stosownymi tekstami).     
    18. Zachęca się też do postnego charakteru tego dnia oraz zgodnie z tradycją do
powstrzymania się w Wigilię BN od pokarmów mięsnych.     
    19. Z wtorku na środę, czyli z 24/25 XII zapraszam wszystkich o północy (o 24:00) na Mszę
św. „pasterską” (czyli na Pasterkę).     
    20. Przed Pasterką przez pół godziny Akcja Katolicka modlić się będzie w obronie życia
nienarodzonego i za matki brzemienne.     
    21. Zaś kwadrans przed Pasterką śpiewał będzie parafialny chór.    
    22. Na rozpoczęcie Pasterki kapłan odczytuje z „Martyrologium Rzymskiego” kronikę
Narodzenia Pańskiego.     
    23. W pobożności ludowej można w Pasterkę przed błogosławieństwem końcowym
ucałować figurkę Dzieciątka Jezus i zanieść do żłóbka.     
    24. U nas ucałują tę figurkę Dzieciątka Jezus dzieci obecne na Mszy św. „pasterskiej”.    
    25. W czasie „Credo” podczas Pasterki i przez całe Boże Narodzenie przyklęka się na jedno
kolano na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się
Człowiekiem” (jeśli „Credo” jest śpiewane – to klęka się na dwa kolana).     
    26. Wierni, którzy przyjęli Komunię Świętą w czasie Pasterki, mogą Ją drugi raz przyjąć w
czasie Bożego Narodzenia na Mszy św. „w dzień”.     
    27. Podczas Pasterki składka zbierana jest na „Fundusz Obrony Życia”.    
    28. Kapłani 25 XII mogą odprawić po trzy Msze św.    
    29. W środę 25 XII świętujemy Uroczystość Narodzenia Pańskiego – Msze św. o: 7:00 –
9:00 – 10:30 oraz ostatnia o 12:00 (nie ma o 14:30).     
    30. Podobnie jak w Boże Narodzenie również w czwartek 26 XII, czyli w Święto św.
Szczepana Msze św. są o: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00.     
    31. W czwartek na pamiątkę męczeństwa św. Szczepana po każdej Mszy św. poświęcenie
owsa (sypanie nim – to symbol kamienowania).     
    32. Również w czwartek 26 XII, czyli w „II dzień świąt BN”, składka zbierana jest na Papieski
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Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie.     
    33. 26 XII czytany jest też List Rektora UPJPII lub KUL.     
    34. Po sumie 26 XII nastąpi rozesłanie po domach Kolędników Misyjnych pod hasłem „Yzgy
Habar!” – wtedy też śpiewać będzie dziecięca schola.Śpiew grup śpiewaczych podczas świąt
BN: 24/25 XII (Pasterka) – chór 25 XII – (Boże Narodzenie): 9:00 – „Siewcy Miłości”; 10:30 –
chór parafialny; 12:00 – schola dziecięca 26 XI – (Szczepana): 9:00 – „Uradowani”; 10:30 –
schola dziecięca; 12:00 – chór parafialny     
    35. W piątek 27 XII przypada Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty – Msza św. o 15:00 i
17:00 (na nich poświęcenie i degustacja wina).     
    36. Zachęcam do przyniesienia wina dla poświęcenia go „ku czci św. Jana Ewangelisty”.    
    37. W piątek 27 XII mimo Oktawy Bożego Narodzenia obowiązuje abstynencja od
pokarmów mięsnych – bo tylko I oraz VIII dzień Oktawy BN ma charakter „Uroczystości”, a
pozostałe dni mają charakter jedynie „Święta”.     
    38. W sobotę 28 XII (w 4 dzień Oktawy BN) podczas Mszy św. wieczorowej o 17:00
błogosławieństwo małych dzieci.     
    39. Msze św. w sobotę są rano o 6:30 i 8:00 oraz o 17:00.    
    40. Za tydzień w niedzielę 29 XII przypada Święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa,
Maryi i Józefa – jest to niedziela synodalna.     
    41. W naszej diecezji jest to też „dzień jubileuszy małżeńskich” – będziemy się modlić za
jubilatów małżeńskich w naszej parafii.     
    42. W niedzielę za tydzień 29 XII Msze św. jak w święta Bożego Narodzenia o 7:00 – 9:00 –
10:30 i 12:00 (nie ma o 14:30).     
    43. Przy chrzcielnicy wystawione są jeszcze do nabycia na stół wigilijny ostatnie już opłatki i
świece „Caritas”.     
    44. Przez cały czas bożonarodzeniowy aż do 6 I 2020, czyli do Trzech Króli nie czytane są
„wypominki za zmarłych”.     
    45. Wizyta duszpasterska (tzw. kolęda) w nadchodzących dniach do Nowego Roku
(otrzymamy foldery synodalne o grupach apostolskich): Sobota 28 .12.2019 Godz. 900

– Królowa Górna: od p. Ptaszkowskich (Helena i Józef) do p. Stanek (Maria i Andrzej), 7
domów – Ks. Proboszcz, Godz. 8
00

– Królowa Górna – Bogusza: od p. Mężyk (Teresa) do p. Mężyk (Anna i Stanisław), 25 domów
– Ks. Jan  
Niedziela 29.12.2019 
Godz. 16
00

– Królowa Polska: od p. Dziedzina (Anna i Kazimierz) do p. Kiełbasa (Józefa i Tadeusz), 12
domów – Ks. Proboszcz  Godz. 16
00

– Królowa Polska: od p. Damian (Emil i Maria) do p. Krok (Wiesław i Beata), 9 domów – Ks. Jan
 
Poniedziałek 30.12.2019 
Godz. 9
00

– Królowa Górna: od. p. Poręba (Beata) do p. Michalik (Jan i Krystyna), 19 domów – Ks. Jan 
Godz. 9
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00

– Mszalnica: od p. Świgut (Wiesław i Bożena) do p. Śmierciak (Andrzej i Ilona), 20 domów – Ks.
Proboszcz  
Wtorek 31.12.2019 
Godz. 8
00

– Królowa Polska: od p. Grzyb (Jolanta i Mariusz) i Borkowski (Krzysztof i Małgorzata) do p.
Szkaradek (Dorota i Tadeusz), 7 domów – Ks. Jan
 
 
    46. Proszę o przygotowanie: pasyjki, świec, wody święconej i kropidła, Biblii i zeszytów
szkolnych oraz bardzo proszę o obecność domowników.     
    47. W tym tygodniu z racji Świąt BN nie ma większości spotkań formacyjnych, zbiórek i prób
różnych grup parafialnych jedynie: Schola – poniedziałek g. 15.30; Grupa jaselkowa –
poniedziałek o g. 18.30;
Kolędnicy misyjni
– po Roratach.
 
 
    48. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
MB Królowej Polski, zel. Antonina Ptaszkowskiej.     
    49. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za gaz: w nowym kościele, na starej
plebanii, na nowej plebanii oraz za telefon w kancelarii parafialnej.
 
 
    50. Rozliczyłem się z Eugeniuszem Mężykiem: za załadunek i przewóz 22 wywrotek
podbudowy „niesortu” ziemno-kamienistego (materiał dał za darmo!); zapłaciłem za 2 wywrotki
grubego klińca oraz 4 wywrotki klińca drobnego.     
    51. Za wywóz śmieci z cmentarza. Zaś we wtorek zabrano kolejną transzę nagromadzonych
tam śmieci (rachunek dopiero przyjdzie).     
    52. Zapłata za: przewód elektryczny, uchwyty do kabli,  uchwyty do peszla.    
    53. Na wpisowe dla trzech kandydatów ceremoniarzy na II kurs w Ciężkowicach (3 x 160 zł
+ 20 zł).     
    54. Za posiłek dla 9 księży w czasie adwentowej spowiedzi.    
    55. Za ciastka dla dzieci po sobotnich roratach.; za pizze z dodatkami dla pracownika przy
światłach koło st. plebanii.     
    56. Za dodatki do 60 stroików dla chorych.    
    57. W piątek państwo z Caritas i Akcji Katolickiej przygotowali 19 paczek dla ubogich –
zostało też przez dzieci rozniesionych 58 stroików przygotowanych przez ZHP, do których
Caritas i Akcja Katolicka dołączyły życzenia i upominki. Dla dzieci i młodzieży zaś rozdałem 207
paczek.     
    58. Przy okazji opłat na ogrzewanie i cmentarz ofiarę złożyli na biuletyn: Piotr i Kazimiera
Jelito (50 zł); Leonia Witek (30 zł); Stanisław i Zdzisława Poręba (30 zł); Krystyna i Jan Michalik
(30 zł). Bóg zapłać.     
    59. Dziękuję za różne dary na święta dla ubogich złożone do koszy „Caritas” w sklepach i z
tyłu kościoła i za napełnienie toreb charytatywnych.     
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    60. Również dziękuję za życzliwą zgodę właścicieli sklepów na terenie parafii, by umieścić
tam kosze „Caritas” na produkty na paczki dla ubogich.     
    61. Bóg zapłać leśniczemu Michałowi Mężykowi za podarowanie do parafii 10 choinek i ich
przywóz (to już kolejny rok, jak ktoś ofiaruje drzewka do świątyni na Boże Narodzenie).
Grzegorzowi Kaczówce z Niecieczy dzięki za 2 choinki (na plebanię i koło figury MB przy
schodach).     
    62. Dziękuję Eugeniuszowi Mężykowi, który darmowo: zawalcował kliniec na drodze
dojazdowej i parkingu przy starym cmentarzu w Królowej Polskiej i dowiózł auto przesiewki, jak
również zdeklarował się dowieźć drobnego klińca do „wykończeniówki” (tę wykonuje Janusz
Gaborek).     
    63. Dzięki Zbigniewowi Ząber za darmową wielogodzinną pracę ciężką koparką przy
pracach ziemnych koło starego cmentarza w Królowej Polskiej.     
    64. Za listwy maskujące styropianowe (24 szt.) użyte przy remontach w podziemiach nic nie
zapłaciłem, bo zafundował je Mariusz Grzyb. Dzięki.     
    65. Dzięki Stanisławowi Kmakowi za naprawy hydrauliczne.    
    66. Dziękuję za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Michalina i Jan Plata; Bogusława,
Sławomir Ptak. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Irena i Michał
Pazgan; Małgorzata i Stefan Pazgan; Agnieszka i Marian Pazgan.     
    67. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – podwójny numer (10 zł); „Mały Gość
Niedzielny” (5 zł); „Niedziela” – podwójny numer z płytą i śpiewnikiem z kolędami (10 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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