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III Niedziela Adwentu „Gaudete” – 11 grudnia 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

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

  

Niedziela – 18 XII – IV Niedziela Adwentu

  

    
    1. Liturgia Słowa dodaje nam otuchy, byśmy rozweselili „pustkowia” dusz i ich „spieczoną
ziemię”, bo Pan jest blisko nas.   
    2. To II niedziela grudnia (11 XII) „Gaudete” – po 7:00 zmiana tajemnic Róż Niewiast.  
    3. Dziś o 9:00 oprawę Eucharystii przygotował muzyczny zespół młodzieżowy „Siewcy
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Miłości”.   
    4. W tę II niedzielę grudnia, czyli jednocześnie III Adwentu (11 XII) – comiesięczna składka
na potrzeby parafii.   
    5. Dzisiaj, tj. 11 XII, rozpoczynają się zimowe „kwartalne dni modlitw” o życie
chrześcijańskie rodzin – należy odmówić modlitwę za matki oczekujące potomstwa (za udział w
celebracji liturgii dedykowany jakiemuś celowi można zyskać odpust zupełny).   
    6. W tę niedzielę 11 XII zgodnie z zapowiedzią w Szkole w Królowej Górnej od 8:00 do
13:00 można oddać krew ratującą życie.   
    7. Od poniedziałku do piątku zapraszam codziennie na „Roraty” ku czci NMP o godz. 17:00,
natomiast w sobotę o 6:00 rano.   
    8. We wtorek (13 XII) przypada „dzień modlitw za ofiary stanu wojennego” (13 XII 1981 r.).  
    9. W tę II środę miesiąca 14 XII – zamiast śpiewu Godzinek o NMP comiesięczna modlitwa
Akcji Katolickiej za Ojczyznę (w tym także koronka do Bożego Miłosierdzia).   
    10. W piątek 16 XII rozpoczyna się „Nowenna do Dzieciątka Jezus”. O zbliżających się
świętach przypominają nam nie tylko kolejno zapalane adwentowe świece ale i też figurka
Dzieciątka Jezus „schodząca w dół” ku naszej ziemi (po 4 stopniach dekoracji).   
    11. Od soboty 17 XII (po części eschatologicznej) wchodzimy w drugą część Adwentu
przygotowującą nas bezpośrednio do świąt Bożego Narodzenia. Towarzyszą temu w liturgii
nieszporów tzw. „Wielkie Antyfony” zaczynających się od słowa „O…”.   
    12. W ostatnią IV niedzielę Adwentu 18 XII w wielu parafiach błogosławi się figury
Dzieciątka Jezus oraz żłóbki i szopki.   
    13. Ciągle jeszcze koło chrzcielnicy są wystawione opłatki świąteczne (cena dowolna) i
świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” (koszt dowolny, nie mniejszy niż 5 zł). Decyzją
Episkopatu 10% dochodu ze świec przeznacza się na pomoc dzieciom w Syrii.   
    14. Dla różnych grup (aspiranci, ministranci, lektorzy, DSM, schola, muzyczna grupa
młodzieżowa, Akcja Katolicka, Caritas, księża i pracownicy w parafii – wykonałem 178 paczek
większych i mniejszych z okazji „biskupa dobroczynności” – św. Mikołaja (wydałem razem
1913,37). Jeszcze symboliczne paczki przekażę chórowi.   
    15. Do grona DSM 8 XII w „Niepokalane Poczęcie NMP” po ślubowaniu przyjęto 7
dziewcząt: Martyna Dadał, Dorota Gaj, Martyna Jawor, Maja Kruczek, Karolina Laskosz,
Alicja Poręba, Daria Siedlarz . Gratuluję dzieciom, a jeszcze bardziej
rodzicom.   
    16. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
poniedziałek i czwartek spotkanie grupy jasełkowej dzieci z Królowej Górnej o godz. 16.00, ●
we środę o 16.00 – zbiórka aspirantów; ● o 16:00 – spotkania DSM; ● po Roratach około 18:15
– próby chóru (w szkole), ● w piątek o 16.00 – zbiórka ministrantów; ● w piątek  o 18:00 – z
kolędnikami misyjnymi ● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (na chórze),   
    17. W tę sobotę o 12:00 wyjazd z DSM-kami na wycieczkę (dzieci przynoszą zgodę rodzica;
natomiast nic za wyjazd nie płacą).   
    18. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki
Stanisławy Hatlaś.   
    19. Spowiedzi przedświąteczne w parafiach w najbliższej okolicy: Bogusza: w sobotę 17 XII
od 14:00 do 16:30; ● Nowy Sącz-Zawada MB Bolesnej: w sobotę 17 XII 14:30 – 18:00,
Kamionka Wielka: w poniedziałek 19 XII w godz. 9:30-11:00 oraz 15:00 17:30, Królowa Górna:
we wtorek od 14:00 do 17:00 (z przerwą półgodzinną od 15:30), Nowy Sącz MB Niepokalanej
„Biały Klasztor”: czwartek 14:30-18:00 oraz piątek: 8:30-12:00 i 14:30-18:00.   
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    20. Wydatki tego tygodnia: wymiana 8 żarówek w nowym kościele (na 6
energooszczędnych i 2 zwykłe); dwie małe puszki lakieru bezbarwnego „vidaron” do
pomalowania szopki, pędzel i wałek; pizze dla pracujących w sobotę; paliwo do ciągnika;
ciastka dla dzieci na sobotę po roratach.   
    21. Zakup produktów na większe i mniejsze paczki mikołajowe (na razie wykonano 178
paczek): chrupki i herbatniki, pomarańcze, klementynki, mandarynki i jabłka; batony „princessa”,
„ellfrodes”, „konfetto-roschen, „jacki” i „maćki”; soczki; żelki i czekolady „alpia” „wedel”
„terravita”; jeszcze 3 rodzaje żelków; drażetki orzechowe i ryżowe; książki i kawa.   
    22. Zapłaciłem też rachunki za energię elektryczną.  
    23. Natomiast otrzymaliśmy rachunek za gaz w wysokości 737,71 zł (przy okazji proszę, by
zamykać drzwi grzanego kościoła!).   
    24. Bardzo proszę, by jak co roku, od rodzin w parafii dokonywać wpłat na ogrzewanie oraz
na cmentarz = 30 zł + 40 zł.   
    25. Wpłaty na ogrzewanie i cmentarz można dokonywać tradycyjnie w kopertach na tacę,
albo też przelewem na konto parafialne: PKO BP SA Oddział I w Nowym Sączu – Nr 50
1020 3453 0000 8102 0008 2370
.
 
    26. Serdecznie również proszę „dziesiętników”, by na koniec roku złożyli rozliczenie ze
swego rejonu, obok wpłat proszę również wpisać zestawienie z pracy przy parafii. W zakrystii
są do zabrania zeszyty na nowy rok zbiórki.   
    27. Zaś wpłaty od rodzin na „konto budowlane” można dokonywać tradycyjnie
"Dziesiętnikom", albo też przelewem na konto parafialne-budowlane: Bank Pekao
S.A. w Oddział w Nowym Sączu – Nr 82 1240 1558 1111 0010 6437 8557.
 
    28. Jeśli też ktoś ma takie życzenie, to może złożyć drobną dobrowolną ofiarę na
potrzeby wydawania biuletynu i utrzymanie strony internetowej naszej parafii – można je
wpłacać na konto: mBank: 96114020040000320268843252.   
    29. Zarówno w trzech sklepach na terenie parafii jak i w przedsionku kościoła wystawione
są przez naszą „Caritas” kosze na produkty, z których powstanie kilkadziesiąt planowanych
paczek dla samotnych i potrzebujących.   
    30. Także przez panie z parafialnej „Caritas” będą robione stroiki też w liczbie
kilkudziesięciu – rozniesie je ZHP.   
    31. Również chrześcijańską dobroczynność można przed świętami BN wyrazić przez ofiary
złożone „u św. Antoniego”.   
    32. Dziękuję mężczyznom z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka – pracowali przy usuwania
śmieci wokół cmentarza: Stanisław Ptak, Stanisław Ptaszkowski, Zbigniew Ptak, Leszek
Marchacz, i z dziesiątki Władysława Stanka Aleksander Ochwat (za niego Ptaszkowski
Andrzej); ciągnika użyczył: Leszek Marchacz – wielkie dzięki.   
    33. Na sobotę proszę jeszcze do sprzątania betonów i drzewa koło cmentarza mężczyzn z
grupy dziesiętnika Tadeusza Ramsa (pod warunkiem, że nie będzie śniegu, ani deszczu – choć
ponoć zapowiadany jest duży mróz). Potrzebny będzie traktor z wozem lub samochód z
przyczepką. I to już ostatnia na razie grupa w pracach tegorocznych – powrócimy do prac w
dogodnym czasie.   
    34. Przynosimy rękawice, łopaty, brechy i sztangi, kilofy, worki na śmieci – jest też praca dla
młodych.   
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    35. W ramach samodzielnej żeńskiej kolejki „dziesiątek” – pracowały panie z grupy
dziesiętnika Mariusza Hatlasia: Anna Hatlaś, Bożena Pazgan i jej córka Klaudia Pazgan,
Izabela Siedlarz, Anna Siedlarz (żona p. Stanisława). Bóg zapłać!   
    36. Na razie to tyle prac w jesiennej „kolejce pań” – na czas świąt BN przerywamy prace.
Ciąg dalszy w stosownym czasie. Dzięki!   
    37. Bóg zapłać p. Wł. Stankowi i St. Szkaradkowi za ofiarowane, a potrzebne do starej
plebanii używane klamki do okien z szablonami; nadto p. St. Szkaradkowi dzięki za
sprezentowaną do parafii jukę.   
    38. Dzięki Andrzejowi i Józefowi Ptaszkowskim za pomalowanie zeszłorocznej szopki
betlejemskiej do kościoła na BN.   
    39. Dziękuję gospodarzowi za odśnieżanie schodów i terenu koło kościoła i plebanii.  
    40. Dziękuję za ofiarowany parafii przez panią K. Gruca czujnik dymu (przekazała go St.
Bogdańska).   
    41. Dziękuję za książkę daną przez St. Bogdańską na nagrodę dla dzieci.  
    42. Dziękuję p. Jaworowi za słoiki miodu dla każdego z księży dane z okazji „św.
Ambrożego” – patrona pszczelarzy.   
    43. Po ostatnich Roratach 24 XII zgodnie z zapowiedzią wyślemy paczkę ze wspólnie
ułożonymi w rodzinach i małżeństwach „intencjami serca” wypisanymi na kartkach wrzuconych
do urny w formie pocztowej paczki. Będą złożone przed Cudownym Obrazem.   
    44. Wójt Gminy informuje, że do 23 XII do 15:30 w pokoju nr 14 można jeszcze składać
deklaracje o uzyskanie dofinansowania na wymianę kotłów grzewczych w domowych
gospodarstwach indywidualnych. Więcej: w gablocie.   
    45. W gablocie są propozycje sanktuarium w Niepokalanowie w ramach przygotowania do
100-lecia Rycerstwa Niepokalanej (MI): a) spotkania w każdą I sobotę „Oddaj się Maryi” od
10:00; b) nocne czuwania 16 dnia miesiąca od 17:00 do 6:00; c) Pieszą Nocną pielgrzymkę 21
km z Miewienic do Niepokalanowa też w każdą 2 sobotę miesiąca; d) rekolekcje maryjne dla
kapłanów; e) rekolekcje w duchu Rycerstwa Niepokalanej dla świeckich. Więcej dla
zainteresowanych – w gablocie.   
    46. Rozpoczęty od Adwentu rok liturgiczny jest pod hasłem dawania świadectwa: „Idźcie i
głoście” – eksponuje się też oleje święte.   
    47. Również rok 2017 będzie miał „rys maryjny” związany ze 100-leciem Objawień
Fatimskich; 300-leciem koronacji MB Częstochowskiej oraz dwoma czekającymi nas w diecezji
maryjnymi koronacjami: w Tarnowie - MB Fatimskiej i w Chorzelowie.   
    48. W sobotę 17 XII diecezjalne „Dni Skupienia” dla samorządowców – najbliżej nas w
Bazylice w N. Sączu o g. 10:00.   
    49. W nowym roku od 28 I do 6 II Biuro Podróży MAXIM planuje pielgrzymkę „Śladami św.
Pawła”. Patrz: w gablocie.   
    50. Od tej niedzieli wchodzi do sprzedaży „Mały Promyczek” dla dzieci 3+ (do 6 lat) – w tym
numerze w środku szopka (5 zł). Jest też do nabycia po 4 zł za egzemplarz nowy wartościowy
miesięcznik religino-społeczny „Idziemy”. Również od tej niedzieli wystawiony jest kwartalnik
społeczno-kulturalny Gminy Kamionka Wielka „Gminne Wieści” – cena egzemplarza po 3 zł.
 
    51. Na sprzątanie 200 zł przekazały 2 rodziny: Małgorzata i Stefan Pazgan, Agnieszka i
Marian Pazgan. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Angelika i Artur Owsianka;
Józefa i Władysław Nowak; Ewa i Ryszard Kita.   
    52. Coroczna zbiórka do puszek na „Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie” wyniosła
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równe 800 zł. Bóg zapłać.   
    53. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł);
Miłujcie się (4 zł); „Idziemy” (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); Świat
Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł); L`Osservatore Romano (5 zł); kwartalnik „Wieści
Gminne” (3 zł).   
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