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I Niedziela Adwentu – 27 listopada 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 27 XI – I Niedziela Adwentu

  

  

Środa – 30 XI – wsp. św. Andrzeja Apostoła

  

  

I Czwartek – 1 XII – wotywa o Jezusie Chrystusie Wiecznym Kapłanie (rano) 
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I Piątek – 2 XII – wotywa o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (Arno); albo:  wsp. dow. bł.
Rafała Chylińskiego, prezb.

  

  

I Sobota – 3 XII – wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezb.; albo wotywa o Niepokalanym Sercu
NMP (rano)

  

  

I Niedziela – 4 XII – II Niedziela Adwentu; albo; wsp. św. Jana Damasceńskiego, prezb. i dokt.
Kośc.; św. Barbary, dziew. i męcz. (opuszcza się z racji niedzieli)

  

    
    1. Liturgia Słowa nastraja dziś nas na czuwanie, pokutę i nawrócenie – bo czas Adwentu to
czas przychodzącego Boga.     
    2. Dziś (27 listopada) przypada „Pierwsza Niedziela Adwentu”, która rozpoczyna nowy rok
liturgiczny.     
    3. Zamiast kazania wysłuchamy Listu Biskupa Tarnowskiego za powiadającego „V Synod
Diecezji Tarnowskiej” – „Kościół na wzór Chrystusa”.     
    4. W niedziele i święta na koniec Mszy św. przewidziana jest w kościołach diecezji modlitwa
w intencji synodu.     
    5. Dziś na sumie śpiewa chór (z okazji wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu
kościelnego), za tydzień na sumie – schola dziecięca; za 2 tygodnie podczas wotywy – zespół
młodzieżowy.     
    6. Adwent dzieli się na dwie części: do 16 XII – wydźwięk eschatologiczny w liturgii; po 16
XII – czekanie na Boże Narodzenie.     
    7. W każdą z niedziel Adwentu po pozdrowieniu kapłan zapala kolejną świecę z czterech na
adwentowym wieńcu. Oznaczają one: pierwsza – proroka; druga – Betlejem; trzecia – pasterzy;
czwarta – aniołów.     
    8. Świeca Maryjna (biała z niebieską wstęgą) zwana „roratką” płonie tylko w dni powszednie
na Roratach.     
    9.  Od jutra w dni powszednie rozpoczynają się „Roraty” – będą  one o godz. 17:00
codziennie od poniedziałku do piątku, natomiast w soboty o 6:00 rano.     
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    10. W poniedziałek 28 XI przypada 7 rocznica święceń Biskupa Andrzeja Jeża – pamiętajmy
o Nim w modlitwie.     
    11. We wtorek 29 XI rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia
NMP.     
    12. We środę przypada Święto św. Andrzeja Apostoła – Msze św. rano o 6:30 i wieczorem o
17:00 Roraty.     
    13. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek oraz I sobota miesiąca grudnia – Msze
św. rano o 6:30 (Wotywy) i wieczorem o 17:00 (Roraty).     
    14. Comiesięczne spotkania kandydatów do bierzmowania (w I czwartek – adoracja; I piątek
– konferencja).     
    15. W I czwartek – adoracja młodzieży bierzmowanej od 15:00 do 20:00  (spowiedź przez
godzinę – od 16:00 do 17:00).     
    16. W I piątek – adoracja ogólna od 13:30 do 22:00 (spowiedź przez godzinę przed Mszą
św., tj. od 16:00 do 17:00).     
    17. W I piątek – rano po Mszy św. objazd ks. wikariusza do chorych z Komunią Świętą.    
    18. W I sobotę Msze św. o 6:00 (Roraty); parafialna jak w każdą sobotę o 8:00 i wieczorem
o 17:00.     
    19. W I niedzielę (4 XII) – po każdej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu.    
    20. 4 XII W I niedzielę grudnia – zmiana tajemnic męskich po 7:00. II niedziela (11 XII)
zmiana tajemnic żeńskich po 7:00. W I środę (7 XII) – zmiana tajemnic Róż Misyjnych.   
    21. W II niedzielę grudnia (11 XII) – comiesięczna składka na potrzeby parafii.    
    22. W pierwszą niedzielę (4 XII) przypadają: dzień modlitw za bezrobotnych; święto
patronalne górników „barbórka”.     
    23. Za tydzień też niedzielna coroczna zbiórka do puszek na „Fundusz Pomocy Kościołowi
na Wschodzie”.     
    24. Rekolekcje szafarzy 2-4 grudnia: stąd za tydzień nie pójdą do chorych z Komunią
Świętą – w II niedzielę Adwentu (4 XII).     
    25. Jeszcze do tej środy w listopadzie „listopadowe wypominki” w dni powszednie czytane
są pół godziny przed Mszami św. „wieczornymi”; zaś w niedziele i święta 15 minut przed
Mszami św.     
    26. Sprzątając na cmentarzu po „Wszystkich Świętych” trzymajmy się podanych zasad
porządkowych – nie śmiecimy poza ogrodzeniem!     
    27. Od przyszłej niedzieli wystawione będą w kościele opłatki świąteczne oraz świece
wigilijne (koło chrzcielnicy).     
    28. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
we środy o 16:00 – spotkania DSM; ● w soboty o 11:00 – schola parafialna (sala pod
kościołem) ● we środę o 16:00 – spotkanie jasełkowe dzieci z Królowej Polskiej.     
    29. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie „III Róża Rodziców” zelatorki
Elżbiety Kogut.     
    30. Wydatki tego tygodnia: materiały na adwent (100 kompletów dla dzieci, płyta,
czytanki-dzienniczek, plansza do kościoła). Zwój dużych czarnych worków na śmieci (50 szt. x
120 l); oraz zwój 50 niebieskich (50 szt. x 80 l).     
    31. Trzy pizze dla robotników. Na ropę do ciągnika podczas prac na cmentarzu.    
    32. Dziękuję mężczyznom z grupy dziesiętnika Władysława Stanka – pracowali przy
usuwania śmieci wokół cmentarza: Władysław Stanek (za niego Łukasz Janus), Janusz
Kałuziński, Piotr Czyżycki i syn Kamil Czyżycki, Józef Stanek (użyczył też ciągnika z
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przyczepką), Szczepka Krzysztof (za niego Kamil Szczepka), Karol Siedlarz, Jan Janus,
Andrzej Ptaszkowski oraz dodatkowo od siebie drugi raz Marian Kocemba i syn Dominik
Kocemba. Dziękuję.     
    33. Na sobotę proszę jeszcze do sprzątania śmieci mężczyzn z grupy dziesiętnika
Stanisława Ptaka (pod warunkiem, że nie będzie śniegu ani deszczu). Przyda się ciągnik z
wozem lub auto z przyczepką.     
    34. Przynosimy rękawice, łopaty, brechy i sztangi, kilofy, worki na śmieci – jest też praca dla
młodych.     
    35. Wczoraj też we ramach oddzielnej kobiecej kolejki „dziesiątek” – pracowały panie z
grupy dziesiętnika Stanisława Mężyka: Anna Mężyk,. Zofia Stępień, Maria Galica (za nią mąż
Władysław); oraz ofiarę złożyli w tym dniu przeszkodzeni: Joanna i Maciej Kmak (70 zł) i Anna
Rogozińska (50). Dzięki.     
    36. Na najbliższą sobotę niezależnie od pogody (bo w cieple) proszę panie z grupy
dziesiętnika Alojzego Barskiego – ciąg dalszy sprzątania na starej plebanii (przynosimy: środki
czystości, rękawice, wiadra, szmaty, coś do skrobania tynku).     
    37. Ofiarę złożyła też Anna Sikora (100 zł) – zamiast pracy z grupy dziesiętnika Romana
Pazgana.     
    38. Dziękuję p. Czesławowi Świgutowi za bezinteresowne wypożyczenie traktora i rębaka i
pocięcie gałęzi na zrębki – pomagali mu: Michalik Krystyna, Janusz Gaborek z żoną oraz
Michał Poręba. Za traktor i przyczepkę dziękuję Janowi Michalikowi (także bezinteresownie).
 
 
    39. Panom: Januszowi Górskiemu i Mariuszowi Porębie dziękuję za prace elektryczne, które
trwają.     
    40. Kartki z „prośbami i podziękowaniami rodzinnymi” na Jasną Górę składane przez dzieci
podczas Adwentu wysłane będą na koniec Rorat – tam złożone przed  Cudownym Obrazem
MB (więcej o tej idei w Małym Gościu Niedzielnym).     
    41. W „Małym Gościu Niedzielnym” w środku jest też lampion adwentowy do sklejenia.    
    42. Dekoracja adwentowa „W domu Królowej Maryi” przypomina nam o 300-rocznicy
koronacji obrazu MB Częstochowskiej.     
    43. Podczas tego Adwentu, jak co roku, nasza Caritas organizować będzie Dzieło
Adwentowe – zbiórka do koszów i stroiki.     
    44. Na sprzątanie 200 zł przekazały 2 spośród trzech wyznaczonych rodzin: Joanna i Maciej
Kmak; Maria i Władysław Galica. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Halina i Jan
Plata; Czesław Pazgan; Irena i Michał Pazgan     
    45. Na stoliku jeszcze są do zabrania dokserowane teksty Aktu Zawierzenia Polski
Jezusowi Królowi Wszechświata.     
    46. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny – w nim w
środku lampion (4 zł); Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.);
Misje Dzisiaj (3 zł); L`Osservatore Romano (5 zł).   
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