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IV Niedziela Adwentu – 20 grudnia 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 20 XII – IV Niedziela Adwentu

  

  

Poniedziałek – 21 XII – wsp. dow. św. Piotra Kanizjusza, prezb. dokt. Kośc.

  

  

Czwartek – 24 XII – koniec Adwentu (wigilia Narodzenia Pańskiego)

  

  

Piątek – 25 XII – Uroczystość Narodzenia Pańskiego (pierwszy dzień świąt)
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Sobota – 26 XII – Święto św. Szczepana Męczennika (drugi dzień świąt)

  

  

Niedziela – 27 XII – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa; albo wsp. św. Jana
Apostoła i Ewangelisty (opuszcza się)

  

  

1. Liturgia Słowa gromadzi nas już nie w biblijnym namiocie, ale w tej nowej świątyni, by z
Maryją cieszyć się zwiastowaniem o Mesjaszu.

  

  

2. Dziś już IV Niedziela Adwentu – ostatnia adwentowa przed tegorocznymi Świętami Bożego
Narodzenia.

  

  

3. Porządek dzisiejszych niedzielnych Mszy św. 20 XII jest następujący: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 1
2:00
– 14:30 – 
17:00
.
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4. W tę niedzielę 20 XII pobłogosławione będą przyniesione do świątyni figurki Dzieciątka Jezus
i żłóbki oraz szopki.

  

  

5. Od dziś na czas świąt BN wspiera mnie w Mszach św. ks. Jan będący na rekonwalescencji
po pierwszym etapie leczenia w szpitalu w Opolu. Ks. Jan będzie w parafii od 20 grudnia do 2
stycznia, kiedy to pojedzie do szpitala w Opolu na drugi etap leczenia nogi.

  

  

6. W najbliższy poniedziałek 21 XII – spowiedź św. przed świętami BN od 14:00 do 17:00 z
przerwą ½ h o 15:30 (spowiadamy sami).

  

  

7. Tak samo we wtorek 22 XII również trzygodzinna spowiedź św. od 14:00 do 17:00 (z
przerwą: 15:30-16:00) – w tej spowiedzi pomoże nam pomagający mi przez trzy minione
niedziele ks. Piotr Adamczyk (dawny rekolekcjonista z Opoki w Starym Sączu).

  

  

We wtorek o 11:00 pogrzeb śp. Anieli Gurba (o 10:30 przywiezienie trumny i Różaniec.
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8. Roraty (Msza „oczekiwania z Maryją”) w tygodniu od poniedziałku do środy o g. 17:00, W
środę o 8:00 wyjazd na zgłoszenie do chorych.

  

  

9. Zaś w czwartek 24 XII, w poranek wigilii Bożego Narodzenia – ostatnie roraty o g. 6:00 rano
(z nagrodami dla dzieci) – zapraszam.

  

  

10. Na ostatnie roraty 24 XII (o 6:00) przywiezione będzie z sąsiedniej parafii „Światełko
Betlejemskie” (do zabrania przez cały dzień).

  

  

11. Dzieci najlepiej chodzące na Roraty nagrodzone wtedy będą specjalnymi pamiątkami
(albumami z kolędami) – cały czas otrzymują obrazkowe banderole na planszę o Mszy św. i
losują figurki Jezusa, Maryi i Józefa (dostają też różne pamiątki).

  

  

12. Na choinkach, jak co roku, zawisną wykonane przez ten Adwent, jak i przez poprzednie,
dekoracyjne zawieszki do ich przybrania.
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13. Trwa rozpoczęta w środę 16 XII dziewięciodniowa Nowenna do Dzieciątka Jezus.

  

  

14. W dalszym ciągu trwa też zaczęta w czwartek 17 XII druga część Adwentu mająca wymiar
przygotowania do Bożego Narodzenia.

  

  

15. Od 17 XII w Nieszporach do kantyku „Magnificat” odmawia się tzw. „Wielkie Antyfony”
rozpoczynające się od słowa „O”.

  

  

16. 17 XII – „O Sapientia” (O Mądrości); 18 XII – „O Adonai” (O Panie); 19 XII – „O Radix
Iesse” (O Korzeniu Jesse); 20 XII – „O 
C
lavis Dawid” (O Kluczu Dawida); 21 XII – „O 
O
riens” (O Wschodzie); 22 XII – „O 
R
ex Gentium” (O Królu Narodów); 23 XII „O 
E
mmanuel” (O Emmanuelu).

  

  

17. Pierwsze litery tych łacińskich zawołań czytane dniami od tyłu dają zawołanie: „Ero Cras!”
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„Jutro przybędę!” (w Wigilię BN)!

  

  

18. W czwartek 24 XII przypada Wigilia Bożego Narodzenia – zachęcam do podtrzymania
tradycji charakteru postnego tego dnia i powstrzymania się od pokarmów mięsnych przez całą
Wigilię.

  

  

19. Wieczorem 24 XII spożyjemy w naszych domach „Wieczerzę Wigilijną” – pamiętajmy, by
miała ona charakter religijny zachowując chrześcijańskie obyczaje podczas jej przebiegu: ●
modlitwa rodzinna ● odczytanie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim; ● łamanie się opłatkiem i
wzajemne życzenia; ● śpiew kolęd i pastorałek (wspólnie i na żywo); ● rzecz jasna – absolutna
abstynencja (można ze świątyni zabrać wydrukowane kartki).

  

  

20. Z czwartku na piątek czyli z 24/25 XII o 24:00 odprawiana jest główna Pasterka w nowym
kościele – pół godziny wcześniej Akcja Katolicka poprowadzi modlitwę w intencji dzieci
poczętych, a jeszcze nie narodzonych, oraz w intencji chrześcijańskich rodzin.

  

  

21. Natomiast dla chętnych o godz. 2:00 po północy w cerkwi będzie odprawiona druga nocna
Msza św. – tzw. „mała Pasterka”.
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22. Podczas obu Pasterek składka tradycyjnie zbierana będzie na „Fundusz Obrony Życia”.

  

  

23. W piątek 25 XII przypada tegoroczne Boże Narodzenie – Msze św. będą: dopołudnia o
godz. 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 i po południu dodatkowo w cerkwi o godz. 14:30 (z Godziną
Miłosierdzia o 15:00 odmówioną prywatnie bez Mszy św. w nowym kościele).

  

  

24. Z racji Uroczystości Bożego Narodzenia w piątek nie obowiązuje post i abstynencja od
pokarmów mięsnych.

  

  

25. W sobotę 26 XI drugi dzień świąteczny – czyli Święto św. Szczepana, diakona i męczennika
– zapraszam na Msze św., które będą: dopołudnia o godz. 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 i po
południu dodatkowo w cerkwi o godz. 14:30 (czytany jest List ks. Rektora UPJPII).

  

  

26. Składka „w Szczepana” zbierana jest jak co roku na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w
Krakowie i Tarnowie.
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27. W sobotę 26 XII, czyli w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia tradycyjnie przed
błogosławieństwem końcowym nastąpi poświęcenie owsa (rzucanie nim symbolizuje
ukamienowanie pierwszego męczennika św. diakona Szczepana.

  

  

28. W niedzielę 27 XII przypada Święto św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa – jest to
także „niedziela synodalna”.

  

  

29. Msze św. w niedzielę 27 XII są w następującym porządku: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 oraz
dodatkowo w cerkwi o 14:30.

  

  

30. 27 XII to „dzień jubileuszy małżeńskich” – po kazaniu odmówiona będzie „modlitwa
błogosławieństwa małżeństw chrześcijańskich”.

  

  

31. Wprawdzie z racji niedzieli opuszcza się liturgiczne wspomnienie św. Jana Apostoła i
Ewangelisty, jednak poświęca się wino (obrzęd ten będzie przed błogosławieństwem
końcowym, ale z racji rygorów sanitarnych bez możliwości degustacji wina w świątyni).
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32. W tym tygodniu z racji przedświątecznej krzątaniny nie ma spotkań grup przyparafialnych,
jedynie schola w: pon-wt. 19:00, śr. 16:00.

  

  

33. W przedsionku wystawione są kosze i na artykuły żywnościowe i higieniczne – ale rozdane
będą poprzez dorosłych przy kościele.

  

  

34. Także z racji sanitarnych dzieci nie rozniosą w tym roku samotnym i chorym po domach
żadnych stroików ani podarków.

  

  

35. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn p.w.
św. Pawła Ap. , zel.
Ferdynanda Poręby.

  

  

36. Od 28 XII do 17 I zapowiedziana jest „narodowa kwarantanna” (lock-down) z jej nowymi
restrykcjami – podam je w niedzielę 27 XII.
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37. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunek za telefon służbowy w kancelarii parafialnej.

  

  

38. Uiściłem też powinności parafii za rachunek za prąd w kościele; oraz za prąd w cerkwi.

  

  

39. Wyrównałem też pierwsze rachunki zimowe za ogrzewanie kościoła i starej plebanii.

  

  

40. Za robociznę przy kładzeniu kamiennej „podłogi” w altanie i inne kamieniarskie
wykończeniówki.

  

  

41. Za inne dorywcze prace wykonane przez różne osoby przy parafii.

  

  

42. Za różne słodkie ciastka dla dzieci na sobotnie Roraty.
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43. Składka inwestycyjna na rzecz parafii z niedzieli 13 XII wyniosła – 4042,60 zł. Bóg zapłać.

  

  

44. Ofiarę na kościół złożono: 400 zł anonimowo w kopercie na składkę; oraz 200 zł Maria i
Łukasz Gucwa. Dzięki.

  

  

45. Opłaty za zimowe ogrzewanie kościoła i sprzątanie cmentarzy nadal pozostają bez zmian –
tj. 40 zł + 30 zł (razem 70 zł).

  

  

46. 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
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· 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

  

  

47. Zamykajmy drzwi kościoła, bo jest ogrzewany – przypominają nam o tym zawieszone kartki.
Z góry dziękuję.

  

  

48. 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).

  

  

49. Chrońmy osoby starsze i schorowane – zaopiekujmy się nimi i pomóżmy im w
przedświątecznych sprawunkach i innych powinnościach.
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50. W poniedziałek 14 XII po południu zmarła śp. Józefa Surma z Królowej Polskiej, pogrzeb
we środę o 14:00 (Msza św.) – w oczekiwaniu na nią Różańce: we wtorek w kaplicy przy
trumnie o 18:00 oraz w kościele we środę po wprowadzeniu o 13:30). Odprawionych będzie za
nią 149 Mszy św. (143 indywidualnie zamówionych oraz 6 od uczestników pogrzebu). Niech
spoczywa w Panu!

  

  

51. Zapraszam do pomocy przy ubieraniu choinek młodzież z grup apostolskich oraz lektorów w
środę na godzinę 10:00. Liczę na was!

  

  

52. Dekoracje na choinkę przygotowały dzieci, a większe ilości: p. Agnieszka Kumorek oraz
DSM-ki, Kamil Tarasek i Julia Groń.

  

  

53. Wcześniej obiecane choinki (12 sztuk) nasza wspólnota parafialna otrzymała od leśniczego
Michała Mężyka. Wielkie dzięki.

  

  

54. Dziękuję Robertowi Świgutowi oraz Andrzejowi Michalikowi za wykonane ostatnie 4 ławki
do podziemnej kaplicy. Tak więc mamy już komplet ławek, a tym samym zakończony pierwszy
etap wykonania stolarki do kaplicy – w najbliższym biuletynie podam rozliczenie za tę
robociznę. Po Nowym Roku rozpocznie się drugi etap prac stolarskich: ołtarz, ambona, sedilia
dla księży i służby ołtarza oraz stolik na paramenty. Potem trzeci etap, czyli w obu zakrystiach
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blat i szafy-wieszaki na komże, alby i ornaty.

  

  

55. Dziękuję za uporządkowanie terenu koło altany i drewnianych garaży: Zbigniewowi
Janusowi (za sprzątnięcie i ułożenie na paletach koło potoku kamieni i betonów); oraz
Januszowi Gaborkowi (za sprzątnięcie okrawków desek).

  

  

56. Janusz Gaborek zakończył pracę kładzenia kamienia w altanie i inne roboty kamieniarskie
wokół niej. Teraz czekam na koparkę.

  

  

57. Dzięki za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Urszula Poręba-Ząber; Beata Poręba. Do
sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Jan i Anna Nowak; Andrzej
Pancerz; Stanisław i Czesława Szczurek.

  

  

58. Można nabyć: opłatki na stół wigilijny (ofiara dowolna); i tylko małe świece „świąteczne” –
nie mniej niż 5 zł (1 zł na „Caritas”).
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59. Można też nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia
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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