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IV Niedziela Adwentu – 19 grudnia 2021

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 19 XII – IV Niedziela Adwentu

  

  

Wtorek – 21 XII – wsp. św. dow. Piotra Kanizjusza, prezb. i dok. Kośc.

  

  

Piątek – 24 XII – wigilia Bożego Narodzenia (24/25 XII – Pasterka)

  

  

Sobota – 25 XII - Uroczystość Narodzenia Pańskiego

  

  

Niedziela – 26 XII – Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (Niedziela Synodalna);
albo: Święto Świętego Szczepana, pierwszego męczennika (w tym roku opuszcza się)
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    1. Liturgia Słowa wskazuje proroczo na Betlejem, jako miejsce szczególne spotkania Boga z
ludźmi, zaś Maryja wiedzie nas dziś do Elżbiety do Ain Karim na służebne spotkanie człowieka
z człowiekiem.     
    2. Msze św. w tę ostatnią tegoroczną IV Niedzielę Adwentu są zwyczajowo w nowym
kościele o godz. 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.     
    3. W ogłoszeniach wysłuchamy Komunikatu Biskupa Tarnowskiego w sprawie kolędy
misyjnej.     
    4. Także w tę niedzielę 19 XII pod koniec liturgii każdej Mszy św. nastąpi błogosławieństwo
figurek Dzieciątka Jezus, żłóbków oraz szopek (tak jak w niedzielę przed tygodniem 12 XII).
 
 
    5. Podczas sumy (w tę niedzielę 19 XII) 10:30 śpiew scholi dziecięcej.    
    6. Roraty od poniedziałku 20 XII do czwartku 23 XII codziennie o 17:00, a w piątek 24 XII
ostatnie o godz. 6:00 rano.     
    7. We wtorek 21 XII Msze św. są zarówno rano o 6:30 jak i po południu o 17:00.    
    8. W środę o godz. 10:00 ubierać będziemy w świątyni choinki – zapraszam do pomocy
młodzież, zwłaszcza z KSM, DSM i LSO.     
    9. W środę też trzeba roznieść do chorych, starszych i samotnych 80 stroików wykonanych
przez nasz „Caritas” (część z nich rozniesiona będzie już dziś po Mszach św. o 9:00 i 10:30) –
również proszę o to młodzież, ale i dzieci z LSO.     
    10. W czwartek o 17:00 na przedostatnich Roratach zaśpiewa zespół „Chwalmy Pana”.    
    11. W czwartek 23 XII po wieczornych Roratach rozdane będą dzieciom nagrody za pilne
uczęszczanie na Eucharystię w Adwencie.   
    12. Do chorych ksiądz udaje się w czwartek 23 grudnia od 14:00 do 16:00 – zarówno
do zgłoszonych w zakrystii i do stale odwiedzanych.   
    13. Z tej racji, iż w naszym dekanacie Nowy Sącz-Wschód ustalono, iż księża spowiadają w
parafiach w swoim zakresie, u nas spowiadamy tylko we dwóch codziennie przez godzinę od
jutra czyli od poniedziałku 20 XII do czwartku 23 XII od 16:00, a także w piątek przez 1 h od
7:00 rano.     
    14. Piątkowy czas spowiedzi od 7:00 do 8:00 zostawmy dla wracających z pracy na
delegacji oraz ze studiów.     
    15. Od piątku 17 XII do piątku 24 XII dni powszednie są bezpośrednim przygotowaniem do
Uroczystości Bożego Narodzenia. Do piątku 24 XII trwa „Nowenna do Dzieciątka Jezus” przed
tegorocznym Bożym Narodzeniem.     
    16. W piątek Msze św. będą: o 6:00 ostatnie Roraty z przyniesieniem „Betlejemskiego
Światełka Pokoju” (nie będzie Godziny Miłosierdzia o 15:00). Światełko to, znak łączności z
Betlejem – będzie ono do zabrania na stół wigilijny przez cały dzień.     
    17. Po południu 24 XII wraz ze zwyczajem „pierwszej gwiazdki” zasiądziemy do stołu:
połamiemy się opłatkiem i spożyjemy Wieczerzę Wigilijną – zachowajmy zwyczaje wigilijne:
opłatek, świeca, czytanie Ewangelii o Narodzeniu Pańskim, wspólna modlitwa i życzenia i śpiew
na żywo kolęd i pastorałek. A wszystko to, rzecz oczywista, bez alkoholu! Na stoliku do
zabrania teksty części modlitewnej Wieczerzy Wigilijnej.     
    18. Zachęcam też do zachowania charakteru postnego tego dnia i powstrzymania się od
pokarmów mięsnych w Wigilię.     
    19. W nocy z piątku na sobotę o północy (tj. 24:00) odprawiona będzie Msza św. Pasterska
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– zapraszam, będzie otwarta kaplica dolna.     
    20. Składka z Pasterki jak zwykle przeznaczona jest na Fundusz Obrony Życia.    
    21. Przed Pasterką Akcja Katolicka od 23:30 modlić się będzie o ochronę życia ludzkiego,
zwłaszcza dzieci nienarodzonych (do MB z Guadalupe).     
    22. Bezpośrednio zaś przed samą Mszą św. Pasterską o 23:40 w oczekiwaniu na
Eucharystię pastorałki śpiewać będzie chór parafialny.     
    23. Od Pasterki tj. z 24/25 XII 2021 do Uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli Trzech
Króli 6 I 2022 będzie czynna dolna kaplica.     
    24. Także przez Święta BN do 6 I 2022 zamiast Mszy św. popołudniowej o 14:30
odprawiana będzie dodatkowa Msza św. o 12:00.    
    25. W sobotę 25 XII Przypada Uroczystość Bożego Narodzenia – Msze św. parafialne będą
o: godz. 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz ostatnia o godz. 12:00. (nie ma już o 14:30).    
    26. W Boże Narodzenie w sobotę 25 XII na słowa wyznania wiary w Credo: „I za sprawą
Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się Człowiekiem”
wszyscy przyklękają
 
    27. ● na jedno kolano podczas recytacji „Wierzę”   
    28. ● na dwa kolana podczas śpiewu „Wierzę”.  
    29. W BN 25 XII podczas wotywy o godz. 9:00 śpiewać będzie zespół „Uradowani”, na
sumie o 10:30 chór parafialny.   
    30. W niedzielę 26 XII przypada Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa – zawsze
jest to niedziela w Oktawie B. Narodzenia.   
    31. Tak więc Niedziela Świętej Rodziny, która jednocześnie jest Niedzielą Synodalną, znosi
w tym roku Święto św. Szczepana Pierwszego Męczennika – jednak po każdej Mszy św.
nastąpi poświęcenie owsa (rzucanie owsem symbolizuje kamienowanie tego świętego
Diakona).   
    32. W niedzielę 26 XII czyli w II dzień Świąt BN – Msze św. parafialne będą również o: godz.
7:00 – 9:00 – 10:30 oraz ostatnia o godz. 12:00. (nie ma już o 14:30).  
    33. Niedziela Świętej Rodziny jest dniem „jubileuszy małżeńskich” – po każdej Mszy św.
odnowienie „przyrzeczeń małżeńskich”.   
    34. W drugi dzień Świąt BN (26 XII) składka jak zwykle na Papieski Uniwersytet Jana Pawła
II w Krakowie i Tarnowie oraz KUL.   
    35. W niedzielę 26 XII podczas wotywy o g. 9:00 śpiewać będzie zespół „Uradowani”, na
sumie o 10:30 schola dziecięca, a o 12:00 chór parafialny.   
    36. Rada Parafialna na niedzielnym spotkaniu odniosła się do Zarządzenia Biskupa
Tarnowskiego w sprawie wizyty duszpasterskiej – po zasięgnięciu opinii i dorady w tym
względzie ustalam:   
    37. ● wizyta duszpasterska będzie tradycyjnie po domach  
    38. ● jednak, gdy ktoś choruje lub ma kwarantannę albo też lęka się kontaktu, zgłasza
wcześniej przez kogoś do zakrystii lub w dniu kolędy   
    39. ● dla tych, którzy z racji zdrowotnych zrezygnowali z wizyty kapłana w swoim domu –
będzie na koniec kolędowania Msza św. w kościele .  
    40. W nieszporach do kantyku Magnificat odmawia się tzw. Wielkie Antyfony zaczynające
się od słowa „O”. Są one od 17 XII kolejno śpiewane w Roratach w ciemnościach w procesji ze
światłami. A oto ich pierwsze słowa: 17 XII – „O Sapientia” (O Mądrości); 18 XII – „O Ad
onai” (O Panie); 19 XII – „O 
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R
adix 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).
 
 
    41. Pierwsze litery tych łacińskich zawołań czytane dniami od tyłu dają zawołanie: „Ero Cras
= Jutro przybędę” (24 XII w Wigilię BN)!     
    42. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w
tym tygodniu:     
    43. ● w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii)    
    44. ● w czwartek o 9:00 – próba scholi dziecięcej (na chórze)    
    45. ● w czwartek o 18:30 – na starej plebanii próba chóru (przez cały grudzień)    
    46. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn
p.w. św. Józefa, zel. Józefa Ruszkowicza.     
    47. Od Bożego Narodzenia (25 XII) do Objawienia Pańskiego (6 I) chwilowo nie czytane są
wypominki za zmarłych.     
    48. W sobotę o 11:00 odbył się pogrzeb mieszkańca Boguszy śp. Mariana Poręby
–odprawione będą za niego 64 Msze św. (61 + 3 zbiorowe).     
    49. Wydatki tego tygodnia: zapłaciłem rachunki za prąd w pozostałych budynkach.    
    50. Już zapłaciłem za montaż dwóch dodatkowych paneli (są dołożone ponad plan, a będą
jeszcze dwa zwiększające moc).     
    51. Symboliczna opłata za choinki oraz gałązki do kilkudziesięciu stroików. Na papier ksero
dla chórzystów.     
    52. Za wystroje ołtarzy w listopadzie i na Adwent.    
    53. Za akcesoria do stroików robionych przez „Caritas” oraz małe paczuszki do nich
dołączone wraz z życzeniami.     
    54. Na słodycze dla dzieci rozdane po sobotnich Roratach.    
    55. Pizze dla pracujących przy fotowoltaice w tym tygodniu.    
    56. Składka inwestycyjna przeprowadzona zwyczajową w drugą niedzielę miesiąca
wyniosła: 3993,40 zł. Dzięki.     
    57. Otrzymaliśmy potężny rachunek za gaz w kościele 7 143,61 zł + rachunek w starej
plebanii 362,55 zł + z nowej plebanii 30,01 zł.     
    58. Na ogrzewanie i sprzątanie cmentarza kolejne 16 rodzin złożyło ofiarę – w sumie: 1270
zł. Dziękuję.     
    59. Na biuletyn przy okazji innych opłat złożono 180 zł: Teresa i Władysław Groń, KP (30
zł); Maria i Marek Kotas, KP (30 zł); Jolanta i Grzegorz Marszałek, M-Z (30 zł); Maria i Dawid
Lorek, KP (30 zł); Helena i Wiktor Wacławak, KP (30); Teresa i Mieczysław Witek, KP (30 zł); .
Dzięki.     
    60. Kończy się już zbiórka przyborów szkolnych do Lubara na Ukrainę i środków do
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pielęgnacji niemowlaków ośrodków w Polsce.     
    61. Dzięki za te artykuły oraz jeszcze za ofiarę na przybory szkolne dla dzieci do Lubara na
Ukrainę od Teresy i Alojzego Barskich z KG (100 zł).     
    62. Na stoliku przy zakrystii można jeszcze nabyć:    
    63. opłatki na stół wigilijny – ofiara dowolnej wysokości (na wstępną, już prawie gotową
kapliczkę na Dróżkach Świąt Maryjnych
)
 
 
    64. świece „Caritas” na stół wigilijny – ofiara nie mniejsza niż 7 zł.    
    65. Opłaty na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza są od lat bez zmian: 40 + 30 zł (można je
składać tradycyjnie na tacę), ale także dla przypomnienia jeszcze raz umieszczam konta
bankowe, gdyby ktoś tą drogą chciał uiścić te opłaty:   
    66. ● 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
 
    67. ● lub też na konto parafialne-budowlane: Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu –

Nr 82 1240 1558 1111 0010 6437 8557  
    68. ● dobrowolne ofiary na publikację biuletynu i strony internetowej można wpłacać na
konto: mBank: 96
1140 2004 0000 3202 6884 3252
 
    69. Od środy 15 XII są ograniczenia także w kościołach, ograniczenia do 30 % wszystkich
obecnych – jednak w to nie wlicza się zaszczepionych, a w naszej wspólnocie na szczęście jest
wysoki procent zaszczepionych.     
    70. Od jutra, tj. od poniedziałku 20 XII 2021 roku do niedzieli 9 I 2022 roku trwa nauczanie
zdalne w naszych szkołach.     
    71. Na św. Mikołaja rozdano w parafii 203 paczki – w tym: 143 dla dzieci i młodzieży oraz 60
symbolicznych dla grup dorosłych.     
    72. Dziękuję Janowi Krokowi z KP za wykonanie i montaż ławki pod ścianą przy wejściu do
zakrystii.     
    73. Dziękuję: Barbarze Świgut z M-Z za książki do biblioteki; Sławomirowi Hajdudze z
Cieniawy za domowe wyroby wędliniarskie.     
    74. Dzięki za ofiarę 600 zł na sprzątanie 6 rodzinom: Stanisława Grybel; Józefa, Tadeusz
Kiełbasa; Maria, Roman Bochenek; Ewelina i Jan Bochenek; Edward Chochla; Marta, Jan
Chochla. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Dominika i Jakub
Bednarek ( już złożyli); Halina, Marek Bochenek; Stefania, Jan Jelito; Maria Siedlarz (już
złożyła
).
 
 
    75. Do zabrania ze stolika podobizna sługi Bożej Stefanii Łąckiej z modlitwą wstawienniczą
oraz o rychłą beatyfikację     
    76. Na stoliku do zabrania ulotki tarnowskiej fundacji „Opes 139” oferujące matkom, które
poroniły pomoc medyczną, refundację badań i wsparcie.     
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    77. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – w środku płyta z kolędami w
wykonaniu polskich karmelitanek z Islandii (po 6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Mały
Gość Niedzielny ( 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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