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Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 2015

  

  

  

W tygodniu:

  

Czwartek – 24 XII – Wigilia Narodzenia Pańskiego i Msza św. Pasterska

  

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

  

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

  

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

  

    
    1. Liturgia Słowa każe nam dziś pochylić się nad Nowonarodzonym Dziecięciem – bez wiary
w Boga czyjaś obecność na tych Urodzinach jest bez sensu. Tylko wiara w Jezusa nadaje
logikę tej naszej tutaj obecności.     
    2. „Msza św. Pasterska” – jak co roku odprawiana tradycyjnie o północy z 24/25 XII – godz.
24:00.     
    3. Natomiast w pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Msze św. są o: 7:00 – 9:00
– 10:30 i 12:00!    
    4. Podczas „Pasterki” jak i 25 XII „na sumie” o g. 10:30 oraz 26 XII o g. 12:00 uroczystości
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uświetni chór.     
    5. W czasie Pasterki, jak co roku, zbiórka na tacę w diecezji przeznaczona jest na Fundusz
Obrony Życia.     
    6. Wierni, którzy w czasie „Pasterki” przyjęli Komunię Świętą – mogą przystąpić 2 raz w
ciągu dnia w BN.     
    7. W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII) kapłani z przywileju papieskiego sprawują po
trzy Msze św.     
    8. Przypominam, iż 24/25 XII (w Pasterkę) 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…”.     
    9. W Boże narodzenie (25 XII) z racji Uroczystości nie obowiązuje piątkowy post od potraw
mięsnych.     
    10. W Święto św. Szczepana (w sobotę 26 XII) – po wszystkich Mszach św. nastąpi
poświęcenie owsa.     
    11. Też w II dzień świąt (26 XII) po „sumie” – rozesłanie „Kolędników Misyjnych” po naszych
domach.     
    12. Kolędnicy Misyjni 2015 r. idą pod hasłem: „Cristo causai raicu” (Oddali życie dla
Chrystusa) – by w tym roku pomóc dzieciom w: Burkina Faso, Kamerunie, Republice Konga,
Demokratycznej Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej, Kazachstanie, Boliwii,
Brazylii, na Jamajce i na Madagaskarze.     
    13. 26 XII „w Szczepana” – składka jak co roku na Uniwersytet Papieski Jan Pawła II w
Krakowie i Tarnowie.     
    14. W oba dni świąteczne (25 i 26 XII) Szafarze po Mszach św. udadzą się z Komunią
Świętą do chorych.     
    15. W najbliższą niedzielę (27 XII) przypada „Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i
Józefa”.     
    16. W tę niedzielę porządek zwyczajny jak co tydzień w niedzielę – czyli: 7:00 – 9:00 –
10:30 – 14:30.     
    17. Niedziela 27 XII – to „Dzień Jubileuszy Małżeńskich”; zwłaszcza modlimy się za
„Srebrnych” i „Złotych”.     
    18. Wysłuchamy też Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na tę niedzielę: „Rodzina –
Szkołą Miłosierdzia”.     
    19. Przypominam, iż w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczy Róża zelatorki
Heleny Wacławiak.     
    20. Jak już podawałem, wizyta duszpasterska (popularna Kolęda) rozpocznie się od
poniedziałku 28 XII.     
    21. Wprawdzie „Okres Bożego Narodzenia” trwa do Niedzieli po Objawieniu Pańskim, czyli
do Święta Chrztu Pańskiego, ale zwyczaj kolędowania przedłuża się do Ofiarowania Pańskiego
(MB Gromnicznej – 2 II).     
    22. W tym tygodniu z racji czasu świątecznego nie ma już żadnych spotkań różnych grup
parafialnych.     
    23. Trwa coroczna akcja: „Czas – Świąt: mniej ekranu – więcej rodziny”; na afiszu 10
powodów i postanowień.     
    24. Mamy od 18XII nowego bpa sufragana ks. prał Leszka Leszkiewicza (prob. parafii św.
Mikołaja w Bochni).  W  związek małżeński zamierzają wstąpić 2 kolejne pary
narzeczeńskie – zapowiedzi pierwsze: Artur Piotr Długopolski,
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zamieszkały w Kątach; oraz: Barbara Maria Ziębiec zamieszkała w Królowej Polskiej, 
Stanisław Roman Stępień, zam. Królowa Górna; oraz: Zofia Stępień, zam. Królowa Górna 56. 
Kto wiedziałby o jakichkolwiek przeszkodach do zawarcia tych małżeństw – winien to zgłosić w
kancelarii. 
 
 
    25. Wydatki tego tygodnia głównie związane z przygotowaniem oświetlenia na zewnątrz
kościoła i na wieży: dwa przedłużacze 25 m i 20 m; dwa wskaźniki napięcia; ledy na tuję (6
szt.); taśmy izolacyjne; sześć kompletów lampek choinkowych (3 z kloszami po 300 szt. w
komplecie i 3 po 200 żarówek); zakup nietłukących 36 bombek choinkowych dużych i 36
małych; oraz 6 tradycyjnych; trzy mechaniczne programatory czasowe; dwa gniazda; pięć
wtyczek płaskich z uchwytem; 7 wtyczek; koszt naprawy aniołka-skarbonki z pozytywką, bo
urwano mu głowę i uszkodzono mechanizm; koszt naprawy drugiego (dawnego aniołka
gipsowego), bo także był bez głowy; zapłata za estetyczne wykonanie (wycięcie i pospawanie) i
wymalowanie na złoto stojaka na kadzielnice; przewód czarny dwużyłowy (30 m); kłódka do
aniołka do szopki; przewód ledowy w wężu do wykonania gwiazdy świecącej na wieży kościoła;
dokupiłem jeszcze 50 sztuk gipsowych figurek Dzieciątka Bożego na sianku dla dzieci na
nagrody; Dziękując p. Czesławowi Świgutowi za rębak, przekazałem mu za paliwo do ciągnika
przy cięciu zrębków; na toner do drukarki do druku biuletynu i na zakup papieru przekazałem
ks. wikariuszowi; także zakup toneru do drukarki używanej przeze mnie do druku
kancelaryjnego; wymiana kolejnych żarówek – tym razem na klatce schodowej do podziemi
kościoła; dwom nauczycielom jako wdzięczność za opiekę nad gimnazjalistami w czasie
rekolekcji dałem po książce i po 50 zł (po 10 zł + 50 zł) – razem 120 zł. Ci wtórnie przeznaczyli
to na „Dzień Seniora” w szkole; wyrównanie za dodatki dekoracyjne do stroików dla osób
samotnych jakie wykonały panie z „Caritas”; za prace specjalistyczne przy parafii (w kościele i
na plebanii) ostatnimi czasy.     
    26. Razem z początkiem tego tygodnia przygotowania do świąt wydałem już na łączną
sumę: 2501,57 zł.     
    27. Wielkie dzięki ks. wikariuszowi i środowisku szkolnemu z Królowej Polskiej – za
przygotowane jasełka.     
    28. Dziękuję leśniczemu p. Piotrowi Majce za darmowo ofiarowane parafii 2 choinki.     
    29. Dziękuję mieszkance Żabna za ofiarowane naszej parafii 3 drzewka z gazonami do
wystroju na święta.     
    30. Dziękuję p. Grzegorzowi Kaczówce z dorosłymi synami Maćkiem i Kubą: za ofiarowane
parafii do poczekalni na plebanii 2 fotele i stolik oraz pospawanie konstrukcji gwiazdy i ubranie
drzewek przed świątynią.     
    31. Tymże panom dziękuję też za wcześniejszy montaż karniszy, dokończenie montażu
zasuwanych drzwi zakrywających wnękę pod schodami na plebanii (która odtąd służy za
archiwum parafialne).     
    32. J. Gaborkowi, K. Michalik i całej ich ekipie dziękuję za świąteczny wystrój kościoła
(choinki i szopka).     
    33. Panom: J. Ptaszkowskiemu dziękuję za wykonanie nowej szopki; zaś R. Górskiemu za
darmo dane drewno.     
    34. Także dziękuję wszystkim w czymkolwiek pomagającym przy przygotowaniu oprawy
Bożego Narodzenia.     
    35. Dziecięce ozdoby z dobrymi uczynkami wykonane podczas Adwentu są na oddzielnej
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choince przy szopce.     
    36. Bóg zapłać p. Andrzejowi za ofiarowane parafii 10 ryz papieru do drukowania biuletynu. 
 
 
    37. Dziękuję parafianinowi p. Stanisławowi za wymianę kolejnej krzywki do kranu (tę on
ofiarował).     
    38. Odetkano nawiewy w salkach nad zakrystią i w podziemiach, bo nie wiadomo dlaczego
były zabite.     
    39. Dziękuję za stroiki paniom z „Caritas” oraz młodzieży ze szkoły w Królowej Górnej.     
    40. Pewnej rodzinie dziękuję za wędliny. Zaś sąsiadom dziękuję za świąteczną potrawę i
pieczywo.     
    41. Składam serdeczne podziękowania i za życzenia i za świąteczne prezenty. I też życzę
wszystkim parafianom i przybyłym gościom wielości łask Bożych, pokoju w sercu, ufnej wiary,
niewiędnącej nadziei i wzajemnej miłości płynących ze stanu łaski w naszych duszach i
wzajemnego przebaczenia i wigilijnego pojednania. Niechaj Jezus Narodzony w nas,
pobłogosławi wszystkim: „na to co przed nami jeszcze”! 
 
 
    42. Na sprzątanie 100 zł jeszcze przed tamtą niedzielą przekazała rodzina Teresy i
Władysława Kowalczyk;. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Irena, Józef Kiełbasa;
Jolanta Kiełbasa; Elżbieta, Dariusz Kulka.     
    43. Do zabrania na stoliku darmowe teksty sprzed lat z Gościa Niedzielnego o „Świętach i
Kolędowaniu”.     
    44. 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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