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II Niedziela Adwentu – 4 grudnia 2022

  

  

W tygodniu:

  

I Niedziela – 4 XII – II Niedziela Adwentu; albo: wsp. św. Jana Damasceńskiego, prezb. i dok.
Kośc.; oraz: św. Barbary, dziew. i męcz. (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 5 XII – rozpoczęcie triduum dla dziewcząt przed Ur. Niep. Pocz. NMP

  

  

Wtorek – 6 XII – wsp. dow. św. Mikołaja, bpa

  

  

I Środa – 7 XII – wsp. św. Ambrożego, bpa i dokt. Kośc.
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Czwartek – 8 XII – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

  

  

Piątek – 9 XII – wsp. dow. św. Juana Diego Cuauhltatoatzin

  

  

Sobota – 10 XII wsp. dow. NMP Loretańskiej

  

  

Niedziela – 11 XII – III Niedziela Adwentu „Gaudete” (radujcie się), czyli „Różowa”

  

    
    1. Liturgia Słowa zaprasza nas dziś słowami Jana Chrzciciela do nawrócenia i pokuty w
oczekiwaniu na przyjście Mesjasza, Zbawiciela świata – nazwanego „wyrosłą Różdżką z pnia
Jessego”.     
    2. Ta niedziela 4 XII, to II Niedziela Adwentu – Msze św. o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30
(chrzest) – 14:30.     
    3. Zamiast kazania wysłuchamy dziś, tj. 4 XII: a) Listu Rzymskokatolickiego Episkopatu
Ukrainy do duchowieństwa i wiernych Kościoła Katolickiego w Polsce; oraz b) Komunikatu
dyrektora biura Zespołu Pomocy Kościołowi na wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski –
ks. Leszka Kryży TChr. – wystosowanego na XXIII dzień modlitw pod hasłem „Posłani w pokoju
Chrystusa”.     
    4. Z racji I niedzieli 4 XII do południa po 2 Mszach św. będzie Adoracja IHS, a Eucharystia o
14:30 połączona z Nieszporami.     
    5. Dziś po 7:00 zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn (zaś za tydzień w Różach Kobiet oraz
składka inwestycyjna).     
    6. W tę niedzielę o 10:30 ochrzczony będzie: Piotr Józef Gieniec – Msza św. za to dziecko 6
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XII o 17:00 (po 10:30 nie ma Adoracji).     
    7. Też rokrocznie w II niedzielę Adwentu: dzień modlitwy i pomocy na ten fundusz
Kościołowi na Wschodzie – zbiórka do puszek.     
    8. W niedzielę 4 XII przypadają także: 1) dzień modlitwy za bezrobotnych; 2) święto
patronalne górników „Barbórka” (do 1971 roku pisało się: „Barburka”, zaś historycznie:
„Barbárka”).     
    9. Od tej II Niedzieli Adwentu rozpoczynają się już „wypominki całoroczne” czytane w
niedziele (poza świętami) przed 7:00 i 9:00.   

  

  

10.Trwa tegoroczny Adwent i nowy rok liturgiczny – czy podjęliśmy adwentowe postanowienia i
wyrzeczenia?

  

  

11.Roraty odprawiane są w dni powszednie codziennie od poniedziałku do piątku o 17:00, a w
sobotę tradycyjnie jak dawniej o 6:00.

  

  

12.Adwent ma 2 części: 1) do 16 XII wymiar eschatologicznego oczekiwania; 2) czas
przygotowania do świąt Bożego Narodzenia.

  

  

13.W poniedziałek 5 XII i we wtorek 6 XII Msze św. roratnie o 17:00.
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14.W poniedziałek 5 XII rozpoczyna się triduum dla młodzieży żeńskiej przed Uroczystością
Niepokalanego Poczęcia NMP.

  

  

15.We wtorek 6 XII wspominamy św. Mikołaja – patrona dobroczynności chrześcijańskiej.

  

  

16.W środę 7 XII o 17:00 Roraty z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

  

  

17.To także I środa grudnia – podczas Rorat modlitwa i składka na misje oraz błogosławieństwo
tajemnic w Różach Misyjnych.

  

  

18.W czwartek 8 XII przeżywamy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia – Msze św. o 7:00 –
9:00 – 10:30 oraz o 17:00.

  

  

19.Podczas Mszy św. o 17:00 nastąpi ślubowanie czternastu kandydatek DSM – są to: Zuzann
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a Groń, Anna Poręba, Kornelia Kowalczyk, Julia Zaczyk, Lena Bochenek, Aleksandra Groń,
Julia Marszałek, Barbara Marszałek, Dorota Marszałek, Zuzanna Ogorzałek, Karolina Krok,
Maria Książkiewicz, Oliwia Kruczek, Joanna Kruczek
.

  

  

20.Też 8 XII odpust w „Białym Klasztorze” – suma o 18:00 (połączona z poświęceniem organów
(koncert na nich o 17:00 i 19:30).

  

  

21.W piątek 9 XII Msze św.: po południu o 15:00 (po Godzinie Miłosierdzia) i wieczorem Roraty
o 17:00.

  

  

22.W piątek 9 XII przypadają imieniny ks. bpa Wiesława Lechowicza, bpa pomocniczego
diecezji, bpa polowego Wojska Polskiego.

  

  

23.W sobotę 10 XII Msze św. rano o godzinach: o 6:00 Roraty, potem o 8:00.
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24.Jak zwykle w sobotę po Roratach o 6:00 dzieci otrzymają przy wyjściu jakieś „słodkości”.

  

  

25.W III N. Adwentu 11 XII przeżywamy Niedzielę Różową czyli „Gaudete” (Radujcie się); Msze
św. o: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.

  

  

26.Podczas „prymarii” (o 7:00) śpiewa zespół młodzieżowy „Chwalmy Pana”, podczas „wotywy”
(o 9:00) śpiewa zespół młodzieżowy „Uradowani” zaś na „sumie” (o 10:30) zaśpiewa dziecięca
schola.

  

  

27.W niedzielę 11 XII rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.

  

  

28.W niedzielę, 11 grudnia tego roku polscy kapłani udzielają błogosławieństwa wszystkim
Polakom, którzy tego dnia po raz czwarty w tym roku wyjdą z Różańcami na ulice w duchu
pokuty i wynagrodzenia Panu Bogu za nasze grzechy, a zwłaszcza za grzechy zabójstw dzieci
nienarodzonych oraz brak czystości w każdym stanie (grzechy przeciwko szóstemu i
dziewiątemu Przykazaniu Dekalogu). Mamy świadomość, że prawo chroniące życie ludzkie od
poczęcia jest jeszcze niedoskonałe, ale i to, które mamy, jest bardzo atakowane przez
zwolenników zabijania dzieci. Dlatego też w czasie procesji różańcowych, oprócz
wynagradzania, organizatorzy chcą prosić Boga Ojca Wszechmogącego o Miłosierdzie i
niezbędne łaski, o pokój, o oddalenie kar i ochronę przed wojną. Do procesji różańcowych po
Polsce przygotowywano się poprzez modlitwę, post i pokutę przez 40 dni od 2 listopada. O
czterdziestodniowym poście więcej na stronie www.rozaniec24.pl . Centralna Modlitwa
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Różańcowa odbędzie się w Gierzwałdzie. Zaś naszych parafian zachęcam, by chociaż w tym
ostatnim tygodniu włączyć się w tę akcję przez: osobistą modlitwę i podjęty post.

  

  

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

  

  

30.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym
tygodniu:

  

  

● w środę o 18:30 – trening piłkarski dla LSO w sali gimnastycznej w KG

  

  

● w piątek o 18:30 – spotkanie KSM (w starej plebanii)

  

  

● w sobotę o 9:00 – próba scholi (na chórze)
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● w sobotę o 10:00 – spotkanie DSM (w II sali pod kościołem)

  

  

● w sobotę o 10:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (w I salce w podziemiach)

  

  

● w sobotę o 11:00 – zbiórka lektorów i ceremoniarzy (w I salce pod kościołem)

  

  

31.W najbliższą środę (I grudnia) o godz. 18:00 w salce na starej plebani odbędzie się
comiesięczne spotkanie Akcji Katolickiej.

  

  

32.Wydatki tego tygodnia: Opłatki na stół wigilijny. Słoik do zakrystii z kranikiem na wodę.

  

  

33.Naprawa mikrofonu bezprzewodowego. Papier nabyty przez Internet. Za trzy worki cementu.
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34.Wypłaciłem za robociznę kamieniarską kolejnego odcinka Dróżek Świąt Maryjnych (kapliczki
za kościołem ze schodami i chodnik); (natomiast robociznę za 2000 zł pan Janusz wykonał
gratis jako dar od siebie i żony).

  

  

35.Zakup słodkich wypieków dla dzieci po rannych sobotnich Roratach.

  

  

36.Na wyjazd na turniej LSO dołożyłem z finansów parafialnych.

  

  

37.Dziękuję rodzinie Janusza i Bożeny Gaborków za dar na rzecz parafii w wysokości 2000 zł
(darmowa robocizna na tę kwotę).

  

  

38.Za chlebki „Chlebki Miłosierdzia” – z akcji związanej z Dniem Ubogich zebrano: 555 zł.

  

  

39.Ofiarę 200 zł na kościół złożyła Elżbieta Zielińska z Ptaszkowej. Dziękuję.
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40.Do zapłacenia mamy rachunki za prąd w budynkach kościelnych oraz za przesył gazu i
zużycie za poprzednie ciepłe miesiące: 263,48 zł + 107,50 zł + 30,03 zł + 210,80 zł + 195,42 zł
+ 38,03 zł.

  

  

41.W związku z wyższymi opłatami na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza od tego roku
składamy ofiarę po 100 zł.

  

  

42.Do nabycia wystawione są świece wigilijne po 9 zł oraz opłatki za dowolną ofiarę.

  

  

43.„Torby dla Ubogich” i po ich napełnieniu opisanymi na nich produktami należy przynieść do
świątyni – trafią do potrzebujących rodzin w naszej parafii, które to dostarczy tam nasza
parafialna „Caritas” (i zaangażowana młodzież i dzieci).

  

  

44.Dziękuję rodzinie Stanisława i Teresy Porębów z Boguszy za dostarczony naszej parafii
kilkunastominutowy archiwalny film z akcji nałożenia dźwigiem kopuły na wieżę naszej nowej
świątyni – polecam go parafianom do obejrzenia (jest w Internecie na stronie powitalnej naszej
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parafii – po rozwinięciu przycisku: „więcej”).

  

  

45.Zostały wywiezione śmieci składowane przy nowym cmentarzu (zarówno z 3 kontenerów jak
i pryzmę worków z plastikowymi wkładami) – za zajęcie się tym dziękuję Sławomirowi
Hajdudze.

  

  

46.Ksiądz wikariusz dziękuję panom: Krzysztofowi Groniowi, Stanisławowi Książkiewiczowi, jak
i swojemu tacie za pomoc w organizacji i za opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie
wczorajszego wyjazdu na Towarzyski Turniej LSO w Piłkę Nożną Halową w Świniarsku.

  

  

47.Gratuluje też chłopcom z LSO (i ja się do tego dołączam) zajęcia w sobotniej rywalizacji
sportowej: 1 miejsca w kategorii „lektorzy” oraz 3 miejsca w kategorii „ministranci”.

  

  

48.Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Marek i Małgorzata Pierzga; Stanisław i
Anna Witek; Stanisław i Barbara Laskosz; Agnieszka i Stanisław Szczypuła. Do sprzątania
dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Stanisława Wysowska; Piotr i Agnieszka
Kruczek; Małgorzata, Robert Mikołajewscy; Alicja Gutowska; Karol i Magdalena Gutowscy;
Jerzy i Maria Małysa.
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49.Do nabycia formie książkowej Gość Niedzielny Ekstra: o historii i kulcie Miłosierdzia Bożego
– po 12 zł za egzemplarz.

  

  

50.Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (8 zł); „Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (6 zł);
„Mały Gość Niedzielny (6 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat
Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (6 zł).
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