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III Niedziela Adwentu „Gaudete” – 13 grudnia 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 13 XII – III Niedziela Adwentu Różowa „Gaudete” (Radujcie się); albo wsp. św.
Łucji, dziew. i męcz. (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 14 XII – wsp. św. Jana od Krzyża, prezb. i dok. Kośc.

  

  

Środa – 16 XII – rozpoczęcie nowenny do Dzieciątka Jezus

  

  

Niedziela – 20 XII – IV Niedziela Adwentu
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1. Liturgia Słowa, przeżywana dziś z Janem Chrzcicielem, nawołuje nas do „wesela w Bogu
duszy odzianej w szaty zbawienia (Iz) i wielkiej radości (Ps)” – i my zachęceni przez św. Pawła
„zawsze się radujmy i nieustannie się módlmy”.

  

  

2. Porządek dzisiejszych Mszy św. i w niedzielę za tydzień 20 XII jest następujący: 7:00 – 9:00
– 10:30 – 12:00 – 14:30 – 17:00.

  

  

3. W miejsce homilii wysłuchamy dziś dwóch Komunikatów Ks. Biskupa: 1) odnośnie
tegorocznej wizyty duszpasterskiej popularnie nazywanej „kolędą”; oraz 2) o nominacji nowego
biskupa pomocniczego Diecezji Tarnowskiej – ks. prałata Artura Ważnego.

  

  

4. Przed zakończeniem tej Eucharystii nastąpi błogosławieństwo matek oczekujących
potomstwa.

  

  

5. Dziś po 7:00 zmiana tajemnic w Różach Kobiet.
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6. Na tę niedzielę także (13 XII) zapowiedziana jest składka inwestycyjna na rzecz parafii.

  

  

7. W tę niedzielę 13 XII rozpoczynają się „kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin”.

  

  

8. Niedziela 13 XII jest „dniem modlitw za ofiary stanu wojennego”.

  

  

9. Prezes IPN zwróci się z prośbą do Przewodniczącego KEP z prośbą o włączenie się w
inicjatywę uczczenia pamięci ofiar stanu wojennego w Polsce „ Ofiarom stanu wojennego.
Zapal Światło wolności ”. Akcja
ta polega na postawieniu w oknie swych domów i mieszkań zapalonych świec 13 XII o godz.
19:30, co byłoby bezpośrednim nawiązaniem do historycznych gestów św. Jana Pawła II oraz
Ronalda Regana, Prezydenta Stanów Zjednoczonych, którzy pamiętnego 13 grudnia 1981 roku
w ten właśnie sposób – w Pałacu Apostolskim oraz w Białym Domu, 39 lat temu wyrazili swój
sprzeciw wobec polityki władz komunistycznych w Polsce.

  

  

10. Także dziś wspiera mnie na Mszach o 7:00 i 9:00 ks. Piotr Adamczyk, albowiem ks.
wikariusz przebywa w Krynicy na rekonwalescencji po pierwszym etapie leczenia w szpitalu w
Opolu. Ks. Piotr dziś pozostaje jeszcze służąc w konfesjonale na Mszach św. o 10:30 oraz o
12:00.
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11. Podczas nieobecności w parafii ks. wikariusza nie ma koncelebry, lecz „drugie” intencje
odprawiane są przez niego poza świątynią.

  

  

12. Ks. Jan będzie w parafii na 20 XII lecz pojedzie do szpitala w Opolu tuż po Nowym Roku (3
stycznia) na drugi etap leczenia nogi.

  

  

13. W środę 16 XII rozpoczyna się dziewięciodniowa Nowenna do Dzieciątka Jezus.

  

  

14. W czwartek 17 XII, kończy się pierwsza część Adwentu (o charakterze „eschatologicznym”),
a zaczyna druga jego część (o charakterze „świątecznym”) – ma ona wymiar przygotowawczy
do tegorocznego Bożego Narodzenia.

  

  

15. W piątek 18 XII Msze św. są: rano o 6:30 oraz po południu o godz. 15:00 (z Godziną
Miłosierdzia) i o godz. 17:00 (Roraty).
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16. Zaś w sobotę 19 XII grudnia – Msze św. są rano: o godz. 6:00 (Roraty), a także o godz.
8:00.

  

  

17. Za tydzień to już IV Niedziela Adwentu – ostatnia adwentowa przed tegorocznymi Świętami
Bożego Narodzenia.

  

  

18. Porządek Mszy św. w nadchodzącą niedzielę jest następujący: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00
– 14:30 – 
17:00
.

  

  

19. W niedzielę 20 XII pobłogosławione będą figurki Dzieciątka Jezus i żłóbki oraz szopki –
przynieśmy je do świątyni.

  

  

20. Roraty (Msza oczekiwania z Maryją) są w tygodniu od poniedziałku do piątku o g. 17:00,
zaś w soboty o g. 
6:00
rano – zapraszam.
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21. Dzieci otrzymują obrazkowe banderole na planszę o Mszy św. i losują figurki Jezusa, Maryi
i Józefa (dostają też różne pamiątki).

  

  

22. Wykonują też dekoracyjne zawieszki do przybrania choinki w kościele. Choinki obiecał nam
leśniczy.

  

  

23. Spotkania i zbiórki różnych grup parafialnych: ● DSM – w piątek o 16:00; ● KSM – w piątek
o 18:00.

  

  

24. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn p.w.
św. Piotra Apostoła ,
zel. Piotra Jelito.

  

  

25. Wydatki tego tygodnia znów są pokaźne: na paczki mikołajowe dla różnych grup (rozdano
120 paczek).
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26. Za dwoje uchylnych drzwi zamówionych w firmie „Wiśniowski” z przeznaczeniem do
drewnianych garaży.

  

  

27. Za 2 silniki do bram uchylnych „Sommer – Aperto” i automatykę do ich otwierania (z
pilotami). Transport.

  

  

28. Za kurialne materiały duszpasterskie (zapłacone poprzez ręce dziekana).

  

  

29. Za poczynioną na święta BN pierwszą transzę zapasów (300 szt. hostii; 30 tyś.
komunikantów; 6 butelek wina; kadzidła odświętne „Betlejem”, „Kacper”, „Balthazar”; bańka 5
litrowa oleju parafinowego do świec; 10 rolek węgli trybularzowych).

  

  

30. Zakup czterech regulowanych wkładów na olej do świec na ołtarzu.
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31. Dwa komplety foliowanych tajemniczek dla dziecięcych Misyjnych Róż Różańcowych.

  

  

32. Żarówka metalohalogenkowa do reflektora wyładowczego marki „Philips”.

  

  

33. Papier do drukowania biuletynu „Xero”.

  

  

34. Za pierniczki dla dzieci po sobotnich roratach.

  

  

35. Zbiórka do puszek na „Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie” z niedzieli 6 XII
wyniosła – 970,20 zł.

  

  

36. Ofiarę 1000 zł na kościół złożył właściciel firmy budowlanej z Królowej Polskiej - Łukasz
Woźniak wraz z żoną Katarzyną. Dzięki.
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37. Dostaliśmy rachunek za telefon służbowy w kancelarii parafialnej – 165,82 zł.

  

  

38. Otrzymaliśmy do zapłacenia: rachunek za prąd w kościele – 1436,98 zł; oraz za prąd w
cerkwi – 85,18 zł.

  

  

39. Otrzymaliśmy też pierwsze rachunki zimowe za ogrzewanie kościoła (2 478,41 zł) i starej
plebanii (106,05 zł).

  

  

40. Pamiętajmy o zamykaniu drzwi kościoła, bo jest ogrzewany – przypominają nam o tym
zawieszone kartki. Z góry dziękuję.

  

  

41. Stawka opłat za zimowe ogrzewanie kościoła i sprzątanie cmentarzy nadal pozostaje bez
zmian – tj. 40 zł + 30 zł.
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42. Można je składać w formie tradycyjnej w kopertach na tacę lub przelewem na pierwsze
podane (lub któreś z 3 kont parafialnych):

  

  

· wpłaty na ogrzewanie i cmentarz można dokonywać tradycyjnie w kopertach na tacę, albo też
przelewem na konto parafialne: PKO BP S.A. Oddział I w Nowym Sączu – Nr 50 1020 3453
0000 8102 0008 2370

  

  

· dobrowolne ofiary na potrzeby biuletynu i utrzymanie strony internetowej można wpłacać na
konto: mBank – Nr 96 1140 2004 0000 3202 6884 3252

  

  

· Wpłaty na konto budowlane można dokonywać tradycyjnie "Dziesiętnikom", albo też
przelewem na konto parafialne-budowlane: Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu – Nr
82 1240 1558 1111 0010 6437 8557

  

  

43. Od 7 XI cała Polska jest „czerwoną strefą” z jej ograniczeniami. Bądźmy ostrożni (higiena,
dystans i maski, a także dodatkowo aplikacja covidowa i wietrzenie) czyli DDM A+W. W
kościele może być 1 osoba na 15 m 2 czyli średnio w odstępach prawie co 4 m – co u nas
teraz daje razem: 58 + osoby w asyście (nawa główna
+ kościół dolny + kaplica + chór + prezbiterium).
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44. Chrońmy osoby starsze i schorowane – zaopiekujmy się nimi i pomóżmy im w sprawunkach
i w innych powinnościach.

  

  

45. W tym roku nie ma wizyty duszpasterskiej po domach (zwanej „kolędą”) – będzie natomiast
błogosławieństwo rodzin w świątyni.

  

  

46. Na „Mszę św. kolędową” w tym czasie ograniczeń sanitarnych przychodzimy do świątyni z
wodą do poświęcenia, otrzymamy teksty modlitw błogosławieństwa domu i rodziny, a na koniec
Mszy św. będzie tzw. „błogosławieństwo lourdzkie”, czyli znak krzyża monstrancją nad całą
rodziną, które to małżeństwa i rodziny kolejno podchodzić będą do tego błogosławieństwa – a
oto wyznaczone rejony: 

  

  

a. we wtorek 29 XII o 17:00 (Wyręby i domy za rzeką aż do kościoła)

  

  

b. w środę 30 XII o 17:00 (domy przed rzeką od granicy z Boguszą, aż do rodziny Michalików)
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c. w sobotę 2 I o 17:00 (domy od mostka przy kościele aż do mostu na Widaczu po obu
stronach z zakamarkiem ku Ptaszkowej)

  

  

d. w poniedziałek 4 I o 17:00 (Królowa Polska od mostu na Królówce na Widaczu do rowu
granicznego
z Kamionką Wlk.)

  

  

e. we wtorek 5 I o 17:00 (cała Mszalnica Zagóra od mostu na Widaczu, włącznie z tzw.
„Olszynami” – domy koło rodziny Żukiel)

  

  

47. Bardzo dziękuję Mariuszowi Hatlasiowi i trzem jego robotnikom za darmową robociznę
montażu drzwi garażowych i automatyki.

  

  

48. Dziękuję Januszowi Górskiemu za wymianę spalonej żarówki w reflektorze na słupie
oświetlającym kościół. Żarówkę posiadałem.
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49. Dzięki Wojciechowi Maziarzowi za przerobienie instalacji w jednym z pomieszczeń
drewnianych garaży.

  

  

50. Dziękuję Januszowi Gaborkowi za plantowanie terenu za altaną oraz ułożenie kamieni i
wkopanie geotkaniny na zboczu.

  

  

51. Dziękuję Jolancie Rutkowskiej – Mężyk za bańkę (5 l) ofiarowanego parafii płynu
dezynfekującego.

  

  

52. Dzięki Bożenie Gaborek za kolejne wypranie bielizny kościelnej.

  

  

53. UG przypomina, że odpady komunalne w grudniu w KG i KP odbierane będą wyjątkowo w
III czwartek miesiąca, tj. 17 XII.
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54. Zaś odpady przy sprzątaniu cmentarzy segregujemy w kontenerach i na pryzmach.

  

  

55. Główny Inspektorat Sanitarny aktualnie zezwala na wprowadzanie do kaplicy lub kościoła
trumny ze zwłokami zmarłego na Covid.

  

  

56. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Jan i Elżbieta Poręba; Zofia Stańczyk;
Marian Wyszowski.. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Urszula
Poręba-Ząber; Michał Poręba Beata Poręba.

  

  

57. Można nabyć: opłatki na stół wigilijny (ofiara dowolna); i tylko małe świece „Caritas” – nie
mniej niż 6 zł (inne niż wcześniejsze).

  

  

58. Świece „Caritas” – to Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (niebawem też pojawią się kosze
„Caritas” na żywność i chemię).

  

  

59. Można też nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia
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w KG (od strony 120) – 
koszt 85 zł.

  

  

60. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł);
„Mały Gość Niedzielny – z płytą Magdy Anioł „Cud nad cudami” (5 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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