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III Niedziela Adwentu „Gaudete” (Różowa) – 11 grudnia 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 11 XII – III Niedziela Adwentu „Gaudete” (Radujcie się), czyli „Różowa”; albo: wsp.
dow. św. Damazego I, pap. (op. się)

  

  

Poniedziałek – 12 XII – wsp. dow. Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe

  

  

Wtorek – 13 XII – wsp. św. Łucji, dziew. i męcz.

  

  

Środa – 14 XII – wsp. św. Jana od Krzyża, prezb. i dok. Kośc.
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Piątek – 16 XII – rozpoczęcie Nowenny do Dzieciątka Jezus

  

  

Niedziela – 18 XII – IV Niedziela Adwentu

  

    
    1. Liturgia Słowa zaprasza nas do rozweselenia pustyni duszy i spieczonej ziemi ludzkiego
sumienia, bo przychodzi Pan nasz niosący odkupienie oraz uzdrowienie duszy i ciała – trzeba
tylko być cierpliwym w tym czekaniu na jego zbawcze przyjście do nas.     
    2. Ta niedziela 11 XII, to III Niedziela Adwentu „Gaudete” (Radujcie się) – Msze św. o godz.:
7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.     
    3. Oprawę muzyczną liturgii przygotowały dziś 3 grupy śpiewacze: podczas „prymarii” (o
7:00) śpiewa zespół młodzieżowy „Chwalmy Pana”, podczas „wotywy” (o 9:00) śpiewa zespół
młodzieżowy „Uradowani” zaś na „sumie” (10:30) zaśpiewa dziecięca schola.     
    4. Dziś z racji II niedzieli miesiąca po Mszy św. o 7:00 zmiana tajemnic w Różach Niewiast.  
 
    5. Także dziś jak co miesiąc w drugą niedzielę miesiąca składka inwestycyjna.    
    6. W niedzielę 11 XII rozpoczynają się kwartalne dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin
(można zyskać odpust zupełny).     
    7. W niedzielę, 11 XII po raz czwarty w tym roku wiele środowisk obrońców życia wyjdzie 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).     
    8. Roraty odprawiane są w dni powszednie codziennie od poniedziałku do piątku o 17:00, a
w sobotę tradycyjnie jak dawniej o 6:00.     
    9. W poniedziałek 12 XII, we wtorek 13 XII oraz w czwartek 15 XII Msze św. roratnie o
17:00.   

  

  

10.We wtorek 13 XII wspominamy św. Łucję – jest to Dzień modlitw przez przyczynę bł. ks.
Jerzego Popiełuszki za ofiary stanu wojennego i powojennej represji reżimu komunistycznego w
Polsce.
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11.W środę 14 XII o 17:00 Roraty z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

  

  

12.W piątek 16 XII Msze św.: po południu o 15:00 (po Godzinie Miłosierdzia) i wieczorem
Roraty o 17:00.

  

  

13.W piątek 16 XII rozpoczyna się „Nowenna do Dzieciątka Jezus” przed Bożym Narodzeniem.

  

  

14.W sobotę 17 XII Msze św. rano o godzinach: I Roraty o 6:00, potem o 8:00, a także II Roraty
o 17:00 ( Światełko Betlejemskie
).

  

  

15.W sobotę o 6:00 kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Antoninę Ptaszkowską.
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16.Dni od 17 XII do 24 XII włącznie to czas bezpośredniego przygotowania na tegoroczną
Uroczystość Bożego Narodzenia.

  

  

17.Stąd od soboty 17 XII we wszystkich Mszach św. (także roratnich) obowiązują teksty własne
na każdy dzień (do soboty 24 XII).

  

  

18.Od soboty 17 XII w nieszporach zaczynają się tzw. „Wielkie Antyfony” do kantyku Magnificat
– każda jest od słów: „O…”.

  

  

19.A oto one: 17 XII – „O Sapientia” (O Mądrości); 18 XII – „O Adonai” (O Panie); 19 XII – „O 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).
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20.Pierwsze litery tych łacińskich zawołań czytane dniami od tyłu dają zawołanie: „Ero Cras!”
„Jutro przybędę!” (w Wigilię BN).

  

  

21.Będą one od 17 XII kolejno śpiewane w ciemnościach przy światłach – czasie procesji w
Roratach.

  

  

22.Jak zwykle w sobotę po Roratach o 6:00 dzieci otrzymają przy wyjściu „słodkie ciastka”.

  

  

23.Już w sobotę 17 XII podczas drugich Rorat o 17:00, w tym roku w naszej parafii, odbędą się
centralne uroczystości przybycia Światełka Betlejemskiego, które dopiero od nas rozwożone
będzie przez harcerzy na okolicę nowosądecczyzny, jak i zabierane przez różne parafie.
Uroczystości przyjęcia światełka przyniesionego przez harcerzy przewodniczył będzie kapelan
harcerstwa z nowosądecczyzny ks. Krzysztof Czech. Wezmą tez udział przedstawiciele władz
harcerskich Komendy Hufca z tej ziemi (KH – N. Sącz).

  

  

24.W IV Niedzielę Adwentu18 XII, który zaczął nowy rok liturgiczny 2022/2023 przeżywany pod
hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy” – Msze św. jak zwykle będą o: 7:00 – 9:00 – 10:30 –
14:30.
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25.W IV niedzielę Adwentu, tj. 18 XII, w naszej parafii po każdej Mszy św. nastąpi
błogosławieństwo figurek Dzieciątka Jezus, żłóbków oraz szopek bożonarodzeniowych.
Przynieśmy je w tym dniu do świątyni!

  

  

26.Także w tym dniu udziela się błogosławieństwa matkom oczekującym potomstwa.

  

  

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

  

  

28.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
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● w piątek o 18:30 – wyjazd z lektorami do Ciężkowic na II sesję kursu ceremoniarz

  

  

● w sobotę o 9:00 – próba scholi (na chórze)

  

  

● 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)

  

  

● w sobotę o 13:00 – wyjazd z ministrantami do Mc'Donald w Nowym Sączu za najgorliwszą
służbę przy ołtarzu Pana (okres - od 4 września do 3 grudnia). Najpilniejsi lektorzy na
identycznym wyjeździe byli wczoraj
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29.Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za prąd w budynkach kościelnych, a także za
przesył gazu i zużycie za poprzednie ciepłe miesiące + opłaty pocztowe.

  

  

30.Na środki czystości i detergenty do sprzątania kościoła i prania bielizny liturgicznej.

  

  

31.Na wejściówki i wypożyczenie łyżew dla Dziewczęcej Służby Maryjnej na lodowisko w Białej
Niżnej i na paliwo.

  

  

32.Na prezenty dla dzieci i młodzieży (DSM, LSO, KSM, schola i 2 zespoły) oraz symboliczne
dla grup dorosłych (Akcja Katolicka i Caritas, wikariusz, organista i kucharka).

  

  

33.Zakup ciastek dla dzieci rozdawanych po sobotnich roratach.

  

  

34.Zbiórka do puszek z II niedzieli Adwentu z „Dnia Modlitwy i Pomocy Kościołowi na
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Wschodzie” wyniosła 1884,37 zł i 18 koron.

  

  

35.Składka na misje z I środy grudnia wyniosła: 466 zł + 10 €.

  

  

36.Przypominam, iż w związku z wyższymi opłatami na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza od
tego roku składamy ofiarę po 100 zł.

  

  

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

  

  

38.Spowiedzi w okolicy i u nas: w Boguszy już w tę sobotę rano; u nas we wtorek 20 XII od
14:00 do 17:00, w Kamionce Wielkiej w środę 21 XII rano do 9:00 oraz po południu od 16:00 do
19:00. Ostatnia spowiedź przed świętami BN w naszym dekanacie Nowy Sącz-Wschód będzie
w „Białym Klasztorze” w piątek 23 XII: 8:00-11:30 oraz 14:30-19:30.

  

  

39.Dziękuję państwu z grupy dziesiętnika Andrzeja Królewskiego – byli to: Renata Królewska
(za nią mąż Andrzej), Jan Królewski, Agata Cienki, Agnieszka Królewska-Kurczab (za nią
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Michał Poręba) – nasadzili w tym tygodniu ponad 154 sztuk iglaków.

  

  

40.Dziękuję 2 parafianom: Krzysztofowi Groniowi i Stanisławowi Książkiewiczowi za opiekę i
przewóz 15 DSM-mek na lodowisko.

  

  

41.W sobotę 17 XII o 14:00 na starej plebani wykonywane będą przez Caritas i Akcję Katolicką
stroiki i paczuszki dla chorych i samotnych seniorów w parafii oraz ubogich.

  

  

42.„Torby dla Ubogich” i po ich napełnieniu opisanymi na nich produktami przynosimy do
świątyni w tym tygodniu do niedzieli za tydzień 18 XII włącznie – trafią do potrzebujących rodzin
w naszej parafii, które to, tak jak stroiki, dostarczy tam nasza parafialna „Caritas” (i
zaangażowana młodzież i dzieci).

  

  

43.Od dziś także do niedzieli wystawiony jest w przedsionku kosz na świąteczne dary dla
ubogich jako „dar serca”.
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44.Dzieci w czasie Rorat przynoszą piękne dekoracje choinkowe, które tradycyjnie zawisną na
dwóch drzewkach w przedsionku.

  

  

45.Jak co roku zamówiliśmy u leśniczego Michała Mężyka 11 choinek do kościoła (8 dużych i 3
mniejsze) – dzięki za jego życzliwość.

  

  

46.W sobotę 17 XII o 11:00 w kościele w Kamionce Wielkiej odprawiona będzie Msza św. za
Złotych Jubilatów z całej Gminy Kamionka Wielka, potem o 12:00 oficjalne spotkanie w Domu
Weselnym „Acapulco” w Kamionce Małej zorganizowane przez władze Gminy KW (dekoracja
medalami oraz o 13:00 obiad i o 14:00 chwila przy kawie).

  

  

47.Adwentowy Dzień Skupienia dla małżeństw niesakramentalnych odbędzie się 17 grudnia
(sobota) o g. 15.00 w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. W programie: Konferencja, Adoracja
Najświętszego Sakramentu, Msza Święta, Agapa.

  

  

48.V edycja Okręgowego Czuwania Adwentowego pt. "Znak, którego szukacie" (w tym:
nowenna z nadesłanymi intencjami, Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp. Leszka
Leszkiewicza oraz adoracja Najświętszego Sakramentu) odbędzie się 18 XII o godz. 18:00 w
parafii św. Jana Pawła II w Nowym Sączu. Więcej informacji na fanpage Sącz Boga i plakacie.
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49.Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży „Sącz Boga”' prowadzi zapisy na Światowe Dni
Młodzieży w Lizbonie. Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu poprzez zakładkę ŚDM
2023 na stronie www.saczboga.pl

  

  

50.Już teraz zapowiadam, iż jak zwykle Akcja Katolicka poprowadzi modlitwę w intencji dzieci
nienarodzonych pół godziny przed Pasterką o 23:30 (zaś o 23:50 – w oczekiwaniu na Mszę św.
„pasterską” zaśpiewa chór).

  

  

51.Dzięki za ofiarę 200 zł na sprzątanie tylko 2 rodzinom: Stanisława Wysowska; Jerzy i Maria
Małysa. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Halina i Jarosław
Legutko; Józef i Maria Kruczek; Rafał i Agnieszka Kruczek; Grzegorz i Elżbieta Basta;
Stanisław i Agata Zaczyk.

  

  

52.Do nabycia formie książkowej Gość Niedzielny Ekstra: o historii i kulcie Miłosierdzia Bożego
– po 12 zł za egzemplarz.

  

  

53.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).

 12 / 13

http://www.saczboga.pl


III Niedziela Adwentu – 11 XII 2022

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 11 grudnia 2022 05:35 - Poprawiony niedziela, 11 grudnia 2022 16:30

  

 13 / 13


