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Uroczystość Bożego Narodzenia – 25 grudnia 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Piątek – 25 XII – Uroczystość Narodzenia Pańskiego (pierwszy dzień świąt)

  

  

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 tych dni świątecznych odnosi się do Wcielonego Słowa, które rozjaśnia
ciemności grzechu i przywraca ludziom nadzieję.
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2. Pasterką o północy w nowym kościele (a także o 2:00 nad ranem w cerkwi rozpoczęliśmy
tegoroczne świętowanie Bożego Narodzenia.

  

  

3. Podczas Pasterki o 24:00 po proklamacji Bożego Narodzenia przedstawiciele dzieci z parafii
zaniosły do szopki figurkę Dzieciątka Jezus.

  

  

4. Na ołtarzu płonie przybyłe na wczorajsze ostatnie roraty 24 XII o 6:00 „Światełko
Betlejemskie” – niech też nam przypomina o Jezusie.

  

  

5. Dzieci najlepiej chodzące na Roraty zostały nagrodzone specjalnymi pamiątkami (albumami
z kolędami) – spis nagrodzonych już 27 XII.

  

  

6. W ten piątek 25 XII tegorocznego Bożego Narodzenia Msze św. są w następującym
porządku: dopołudnia o godz. 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 i po południu dodatkowo w cerkwi o
godz. 14:30.
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7. Godzina Miłosierdzia o 15:00 odmówiona będzie dziś prywatnie (bez Mszy św.) w kaplicy
bocznej w nowym kościele.

  

  

8. Z racji Uroczystości Bożego Narodzenia, mimo piątku, nie obowiązuje post i abstynencja od
pokarmów mięsnych.

  

  

9. Jutro, tj. w sobotę 26 XI przypada drugi dzień świąteczny, czyli Święto św. Szczepana,
diakona i męczennika – zapraszam na Msze św. o godzinach: dopołudnia 7:00 – 9:00 – 10:30 –
12:00 i po południu dodatkowo w cerkwi o 14:30.

  

  

10. Podczas wszystkich celebracji Eucharystii w miejsce homilii 26 XII czytany jest List ks.
Rektora UPJPII.

  

  

11. Składka ze „Szczepana” przeznaczona jest rokrocznie na Papieski Uniwersytet Jana Pawła
II w Krakowie i Tarnowie.
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12. Tradycyjnie w sobotę 26 XII, tj. w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia przed
błogosławieństwem końcowym poświęca się owiec (a ciskanie nim w tradycji ludowej
symbolizuje ukamienowanie pierwszego męczennika św. diakona Szczepana).

  

  

13. Pojutrze, czyli w niedzielę 27 XII obchodzi się Święto św. Rodziny z Nazaretu: Jezusa,
Maryi i Józefa – to także „niedziela synodalna”.

  

  

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

  

  

15. Jest to „dzień jubileuszy małżeńskich”– toteż po kazaniu odmówiona będzie „modlitwa
błogosławieństwa małżeństw chrześcijańskich”.

  

  

16. Małżonków proszę, by byli obok siebie dla odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
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17. Choć z racji niedzieli opuszcza się liturgiczne wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty
– to jednak poświęca się wino.

  

  

18. Obrzęd ten u nas będzie przed błogosławieństwem końcowym, jednak z racji sanitarnych
bez możliwości degustacji wina w świątyni.

  

  

19. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn p.w. św. Pawła
Ap. , zel. Ferdynanda Poręby.

  

  

20. W świątecznym czasie trzech kolejnych uroczystych dni śpiewać będzie zespół
„Uradowani”, zaśpiewa również dziecięca schola.

  

  

21. Młodzieżowy zespół wokalno-instrumentalny „Uradowani” w dni świąteczne zaśpiewa: 25
XII o 10:30, 26 XII o 12:00, 27 o 9:00.
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22. Schola śpiewać będzie: 25 XII o 9:00, 26 XII o 10:30, 27 XII o 12:00.

  

  

23. Na czas świąteczny aż do Niedzieli Chrztu Pańskiego nie będą jak zwykle czytane
wypominki roczne – powrócimy do nich po 13 stycznia.

  

  

24. Czeka nas niebawem (28 XII do 17 I) „narodowa kwarantanna” (lock-down) z jej nowymi
restrykcjami – podam je pojutrze 27 XII.

  

  

25. W sobotę 19 XII wieczorem zmarła śp. Aniela Gurba z Królowej Górnej, pogrzeb odbył się
we wtorek o 11:00 (Msza św.) – w oczekiwaniu na pogrzeb, po wprowadzeniu trumny do
świątyni, odmówiono Różaniec o 10:30. Odprawione będą za nią 42 Msze św. (40
indywidualnie zamówionych oraz 2 od uczestników pogrzebu). Polecam ją Miłosierdziu
Bożemu!

  

  

26. Wydatki tego tygodnia: za dobrane 50 sztuk świec „Caritas”; a gdy także tych brakło, to za
50 sztuk świec „świątecznych” (z nich też 1 zł od świecy przeznaczone jest na „Caritas”). 

  

27. Za książki-albumy na nagrody dla dzieci za Roraty „Kolędy polskie” z płytą karaoke; oraz
modlitewniki rodzinne.
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28. Zapłata za posezonowy remont traktorka do koszenia trawy– założono nowe noże i
głowiczki do noży. 

  

29. Za trzy komplety światełek ledowych na choinki (w tym do cerkwi) po 300 sztuk każda.

  

  

30. Za dwa regulowane wkłady olejowe do świec; oraz jeden zwykły do jednej z uszkodzonych
świec pogrzebowych.

  

  

31. Pizza dla pracowników pracujących w miniony poniedziałek przy plantowaniu terenu.

  

  

32. Ofiarę 400 zł na kościół złożyła rodzina pp. Jurkiewiczów. Bóg zapłać.

  

  

33. Do zapłacenia otrzymaliśmy jeszcze zaległe opłaty za prąd 205,02 zł i 85,18 zł oraz za gaz
– 416,11 zł.
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34. Opłaty za zimowe ogrzewanie kościoła i sprzątanie cmentarzy nadal pozostają bez zmian –
tj. 40 zł + 30 zł (razem 70 zł).

  

  

35. 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
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36. Zamykajmy drzwi kościoła, bo jest ogrzewany – przypominają nam o tym zawieszone kartki.
Z góry dziękuję.

  

  

37. 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).

  

  

38. Chrońmy osoby starsze i schorowane – zaopiekujmy się nimi i pomóżmy im w
przedświątecznych sprawunkach i innych powinnościach.

  

  

39. Jeśli pragniemy poświęcić nasz nowo zasiedlony dom, to można księdza zaprosić prywatnie
(bo nie ma w tym roku kolędy).

  

  

40. W gablocie wywieszony jest plakat informujący o telewizyjnych bożonarodzeniowych
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programach „Święta z telewizyjną Jedynką”.

  

  

41. Też informuję, iż w drugi dzień świąt w TVP 3 będzie koncert kolęd w wykonaniu
nowosądeckich „Promyczków” (śpiewają tam trzy dziewczynki z naszej parafii: Ania Michalik,
Aleksandra Mężyk i Laura Jurkiewicz).

  

  

42. Z racji rygorów sanitarnych dzieci nie rozniosły w tym roku samotnym i chorym po domach
żadnych stroików ani podarków. W przedsionku wystawione były kosze na artykuły
żywnościowe i higieniczne – ale rozdane przez dorosłych przy kościele i w sąsiedztwie.

  

  

43. Wielkie „Bóg zapłać” właścicielowi firmy budowlanej Łukaszowi Woźniakowi z Królowej
Polskiej za darmową usługę wyplantowania i wykorytowania placu przed drewnianymi garażami
(przygotówka do położenia przez Janusza Gaborka w przyszłości kamiennych dojazdów); pan
Łukasz pracował osobiście oraz przydzielił do pracy dwóch swoich pracowników Artura i
Jarosława, ale także darmowo wykonał tę usługę trzytonową koparką „Komatsu”, budowlaną
kołową ładowarką „BobKat”, jak również trzyipółtonowym dostawczakiem zaopatrzonym, w
kiper. Przy tych robotach udzielał się również nasz gospodarz Janusz Gaborek.

  

  

44. Również dziękuję Łukaszowi Woźniakowi za darmowy załadunek i przewóz 4 kloców lipy z
parkingu kościelnego na plac tartaczny u Jarosława Gronia (oprócz pracowników do załadunku
tych 4 kłód użyczył też swego dostawczego auta i BobKata).
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45. Dziękuję Januszowi Gaborkowi za nabicie do stojaków i ustawienie choinek w obu
kościołach i przed nową świątynią.

  

  

46. Też za ustawienie szopek oraz ich przystrojenie dziękuję Januszowi Gaborkowi oraz
Krystynie Michalik.

  

  

47. Za sprzątanie kościołów na święta ( i co sobotę oczywiście) dziękuję Bożenie i Januszowi
Gaborkom.

  

  

48. Na choinkach w przedsionku i przy szopce wiszą wykonane przez ten Adwent (jak i przez
poprzednie) zawieszki do ich przybrania.

  

  

49. Dziękuję za pomoc w środę (od 10:00 do 12:00) przy ubieraniu choinek i strojeniu obu
szopek młodzieży z grup apostolskich (KSM i DSM) oraz lektorów – pracowała młodzież:
Barbara Janus, Sabina Gomółka, Martyna Jawor, Łukasz Rymanowicz, Karol Rams, Adrian
Legutko, Aleksander Kmak, Szymon Kmak, Kamil Czyżycki, Kamil Siedlarz, Adrian Grybel,
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Jakub Tokarczyk; oraz dorośli: Janusz Gaborek z małżonką Bożeną i kwiaciarka Krystyna
Michalik (za wiele dodatkowych godzin spędzonych w różnym czasie w świątyniach).

  

  

50. Dziękuję Zdzisławie Poręba oraz Monice i Januszowi Poręba z dziećmi za fabryczne bańki i
łańcuchy (są już na choince w cerkwi), a także dziecku Gabrieli Janus za ozdoby przekazanie w
większej ilości.

  

  

51. Niewiasta spoza naszej parafii anonimowo ofiarowała nam piękny kilim „Ostatnia
Wieczerza” oraz 5 łyżeczek (chochelek) do ampułek z wodą używanych podczas Mszy św. (trzy
z nich już będą użyte, bo brakowało przy ołtarzach: bocznym w kaplicy Miłosierdzia Bożego, w
dolnej kaplicy Jezusa Ukrzyżowanego oraz w cerkwi Narodzenia NMP, zaś 2 pozostałe będą na
zapas). Dziękuję.

  

  

52. Dziękuję rodzinie Marii i Tadeuszowi Wacławiaków za ofiarowaną parafii podciętą na ich
posesji lipę – tę również potnie J. Groń.

  

  

53. Dzięki rodzinie Jurkiewiczów za ofiarowane księżom polary.
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54. Dwom dziewczętom z DSM: Martynie Jawor i Annie Jelito dziękuję za sumienne podliczenie
frekwencji dzieci na całych Roratach.

  

  

55. Dziękuję Leonii Witek i jej synom z Mszalnicy-Zagóry za 2 zgrzewki jajek na święta
bożonarodzeniowe.

  

  

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

  

  

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

  

  

58. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – podwójny numer z Litanią do dzieciątka
Jezus (po 10 zł zamiast po 6 zł); „Niedziela” numer podwójny (10 zł zamiast 6 zł) – w środku
codzienny modlitewnik i przebieg wieczerzy z kolędami; „Miłujcie się” (5 zł); „Mały Gość
Niedzielny – z szopką bożonarodzeniową do sklejenia (5 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały
Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5
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zł).

  

  

Czcigodni Parafianie, Drodzy Goście! Na święta Bożego Narodzenia tego trudnego dla
wszystkich roku pandemicznego prosimy przyjąć od księży z parafii serdeczne
życzenia: „Życzymy świąt BN przepełnionych miłością,
troską bliskich nam ludzi i nadzieją na dobre chwile w nowym czekającym nas, oby lepszym,
roku 2021. Bóg staje się Człowiekiem i przez to, uczy nas, że i tak ponad wszystko
najważniejsza jest Miłość. Tworząc w rodzinie wspólnotę przyjaźni i miłości możemy każdego
dnia doświadczać mądrości słów świętej Matki Teresy z Kalkuty: ‡
zawsze ilekroć pozwolisz, aby Bóg pokochał innych przez ciebie, zawsze wtedy jest
Boże Narodzenie
‡. Takiego tegorocznego Bożego Narodzenia życzymy z całego serca”.

  

  

Wasi duszpasterze
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