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IV Niedziela Adwentu – 20 grudnia 2015

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 20 XII – IV Niedziela Adwentu

  

  

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

  

  

Czwartek – 24 XII – Wigilia Narodzenia Pańskiego

  

  

 1 / 5



IV Niedziela Adwentu - Informacje Duszpasterskie 20.12.2015

Wpisany przez Ks. Proboszcz
sobota, 19 grudnia 2015 19:15 - Poprawiony sobota, 19 grudnia 2015 20:29

Piątek – 25 XII – Uroczystość Narodzenia Pańskiego (z oktawą)

  

  

Sobota – 26 XII – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

  

  

Niedziela – 27 XII – Niedziela w Oktawie. Pańskiego; Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i
Józefa

  

    
    1. Liturgia Słowa kieruje dziś nasz wzrok ku Betlejem, skąd wyszło dla nas zbawienie – nasz
Pan Jezus.     
    2. Jeszcze do jutra, tj. do poniedziałku 21 XII do 13:00, zarówno w kościele jak i w sklepach
na terenie parafii wystawione są przez naszą „Caritas” kosze na żywność dla biednych.   
 
    3. Po tym czasie nastąpi ich rozwózka do potrzebujących. Także rozwiezione będą przez
ZHP przygotowane przez naszą „Caritas” stroiki i życzenia dla osób samotnych w parafii.  

 
    4. Towarzyszą nam w liturgii: Nowenna do Dzieciątka Jezus (od środy 16 XII) oraz tzw.
„Wielkie Antyfony” (od 17 XII). Każdy dzień ma przypisaną jedną „Wielką Antyfonę” w
nieszporach do „Pieśni Maryi”.     
    5. W tym tygodniu jeszcze spowiedź przedświąteczna w Nowym Sączu – Biały Klasztor: 22
XII (wtorek) 14:30-18:00 oraz 23 XII (środa) 8:30-12:00 oraz 14:30-18:00.     
    6. Z racji spowiedzi w dekanacie Roraty w poniedziałek i środę – o g. 16:30; zaś we wtorek
– o g. 17:30.    
    7. We środę będzie dodatkowa Msza św. o 6:30, a po niej ks. wikariusz o 7:00 uda się do
chorych z IHS.     
    8. Natomiast we czwartek 24 XII ostatnie roraty o godz. 6:00. Po nich przedstawione będą
w kościele jasełka.    
    9. Za przygotowanie dzieci ze szkoły w Królowej Polskiej dziękuję ks. wikaremu, p.
Marzenie Ząber i innym.     
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    10. Na przedostatnie Roraty we środę dotrze do nas dowiezione przez harcerzy „światło
betlejemskie”. Będzie go można zabrać do domów na stół wigilijny przez cały czwartek (w tym
celu kościół pozostanie otwarty).     
    11. Podczas wieczerzy wigilijnej zachęcam do zachowania takich zwyczajów
chrześcijańskich tego wieczoru jak: zapalenie świecy wigilijnej z pierwszą gwiazdką, wspólna
modlitwa (odczytanie, czyli proklamacja perykopy Ewangelii o Narodzeniu), łamanie się
opłatkiem i życzenia, wspólny śpiew kolęd „na żywo” oraz zwyczaje tradycji takie choćby jak
sianko na stole lub pod nim, ilość potraw, puste krzesło itp.     
    12. Tą świecą niech będzie świeca Caritas Wigilijnej Pomocy Dzieciom, zapalona od ognia
przyniesionego z kościoła ze „światełka betlejemskiego” (co roku z samego Betlejem rozwożą
go po świecie skauci świata).     
    13. Niech „Pan Bóg broni!”, by miał się na stole wigilijnym pojawić alkohol – byłoby to
zaprzeczeniem sensu!     
    14. Kwadrans przed „Pasterką” nasz chór wykona pastorałki; proszę więc, by do tego czasu
skończyć modlitwy.     
    15.  „Msza św. Pasterska” oczywiście odprawiana będzie tradycyjnie czyli o północy z 24/25
XII – godz. 24:00.     
    16. Natomiast w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Msze św. są o.: 7:00 –
9:00 – 10:30 i 12:00!     
    17. Podczas „Pasterki” jak i 25 XII „na sumie” o g. 10:30 oraz 26 XII o g. 12:00 uroczystości
uświetni chór.     
    18. W czasie Pasterki, jak co roku, zbiórka na tacę w diecezji przeznaczona jest na Fundusz
Obrony Życia.     
    19. Wierni, którzy w czasie „Pasterki” przyjęli Komunię Świętą – mogą przystąpić 2 raz w
ciągu dnia w BN.     
    20. W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII) kapłani z przywileju papieskiego sprawują
po trzy Msze św.     
    21. 24 XII (Pasterka) i 25 XII – podczas celebracji każdej Mszy św. w czasie „Credo”
przyklęka się na jedno kolano na słowa: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął Ciało z Maryi
Dziewicy i stał się Człowiekiem…”.     
    22. Także w tym dniu (25 XII) z racji Uroczystości Bożego Narodzenia nie obowiązuje post
piątkowy.     
    23. W drugi dzień Świąt BN czyli w sobotę 26 XII „w Święto św. Szczepana Pierwszego
Męczennika” po wszystkich Mszach św. nastąpi poświęcenie owsa. Zwyczajowo w tym dniu
rzuca się owym poświęconym owsem na pamiątkę ukamienowania tego Diakona – jednego z
siedmiu wybranych przez Apostołów.     
    24. W II dzień świąt (26 XII) po „sumie” nastąpi rozesłanie „Kolędników Misyjnych” – dzieci
zapukają do nas.     
    25. 26 XII „w Szczepana” – coroczna składka na Uniwersytet Papieski Jan Pawła II w
Krakowie i Tarnowie.     
    26. Zaś w najbliższą niedzielę 27 XII przypada „Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i
Józefa”.     
    27. W tę niedzielę porządek zwyczajny jak co tydzień – czyli: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.   
 
    28. Niedziela 27 XII – to także „Dzień Jubileuszy Małżeńskich”. Kolęda rozpocznie się od
poniedziałku 28 XII.     
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    29. Okres Bożego Narodzenia trwa od I Nieszporów Uroczystości Bożego Narodzenia do
Niedzieli po Objawieniu Pańskim włącznie – czyli do Święta Chrztu Pańskiego.     
    30. Przed Roratami proszę o śpiew Godzinek do MB. Przynosimy lampiony. Proszę też o
wystrój na Święta.     
    31. Piękne dziecięce ozdoby z dobrymi uczynkami zawisną na oddzielnej choince przy
szopce.     
    32. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Heleny
Wacławiak.     
    33. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: w
poniedziałek o godz. 17:30 (po roratach) – próba z kolędnikami misyjnymi, 
w środę o godz. o 18:30 – próba chóru (repertuar na Pasterkę i oba święta Bożego
Narodzenia).
 
    34.  Edward Łojek przed świątynią zebrał do puszek składkę w wysokości 2765,70 zł
przeznaczoną na dzieła miłosierdzia prowadzone przez jego zakon na Ukrainie. Tą drogą
wyraża serdeczne Bóg zapłać!     
    35. Natomiast comiesięczna składka na tacę na potrzeby parafii wyniosła 2627,65 zł.     
    36. Wydatki minionego tygodnia: zakup dla dzieci 3 opakowań ciastek (w zalewie i
przekładanych); zakup owoców i napojów oraz lodów do posiłku dla księży w przerwie
spowiedzi; zakupiłem 4 różne pizze na podwieczorek dla księży; zakup krokietów i barszczu;
wymiana 5 żarówek w sali w podziemiach na mocniejsze; wymiana spalonej żarówki
oszczędnościowej w kinkiecie na ścianie kościoła; zakup krzywki do kranu; wyrównanie
zaległych rachunków za gaz jak i za prąd.     
    37. Koło chrzcielnicy z przodu świątyni na stoliku są do nabycia ostatnie już świece
Wigilijnej Pomocy Dzieciom (po 5 zł); oraz opłatki na stół wigilijny (ofiara dobrowolna na roczne
wynagrodzenie dla Kościelnego).     
    38. Gdyby zabrakło świec tegorocznych – to wyłożę jeszcze wcześniejsze, bo leżą w szafie
w zakrystii.     
    39. Dziękuję p. Czesławowi Bogdańskiemu – za sprezentowane nowe klamki (jego
pracownikowi za montaż).     
    40. Rębakiem na zrębki pocięto gałęzie – pracowali: Janusz Gaborek i inni (jego szwagier
użyczył rębaka).     
    41. Serdeczne dzięki: p. Zuzannie Kmak i p. Bożenie Gaborek – za drugą część sprzątania
na jadalni i po całej plebanii, wypranie i pozakładanie obrusów na stoły (w tamtym tygodniu
także pomyły okna); one też zakupiły filcowe podkładki pod wszystkie krzesła; Szymonowi
Kmakowi – za czyszczenie kadzielnicy; p. Józefowi Siedlarzowi z synem – za piaskowanie do
niej wkładu; p. Stanisławowi Kmakowi – za naprawę kranu i spłuczki w toalecie.     
    42. Dzięki pp. Edycie i Dariuszowi Wielocha z Domu Weselnego Kana – za przygotowanie i
podanie dla księży posiłku.     
    43. Witam w naszej parafii mojego stryja ks. prałata Stanisława Pasyka, legendy diecezji
wrocławskiej w czasach komunistycznych, budowniczego 3 kościołów; pracując w Świdnicy
został inkardynowany do nowopowstałej diecezji świdnickiej; liczy sobie ponad 81 lat i chciałby
jeszcze służyć nam na miarę swych sił.     
    44. Dziękuję za przekazanie na potrzebujących żywnościowych darów do koszyków (w
sklepach i w kościele).     
    45. Trzech starszych lektorów w czasie Rorat zdemolowało salę pod kościołem, kopiąc
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ścianę, rozbijając w strzępy krzesło, wyrwali też listwę laminowaną przy drzwiach. Proszę
rodziców o rozmowę z synami.     
    46. Na sprzątanie 200 zł przekazały rodziny: Agnieszka, Sylwester Gnoiński; Bożena, Adam
Homoncik. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Irena, Józef Kiełbasa, Jolanta
Kiełbasa, Elżbieta, Dariusz Kulka.     
    47. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (7 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł);
Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (4 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł);
L`osservatore Romano (5 zł); oraz książka biograficzna o nowym błogosławionym z naszej
diecezji ojcu Zb. Strzałkowskim (10 zł).   
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