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Uroczystość Narodzenia Pańskiego – 25 grudnia 2016

W tygodniu:

Niedziela – 25 XII – Uroczystość Narodzenia Pańskiego (I dzień świąt BN)

Poniedziałek – 26 XII – Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika (II dzień świat BN)

Wtorek – 27 XII – Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty

Środa – 28 XII – Święto Świętych Młodzianków Męczenników („Dzieci Betlejemskich”)

Czwartek – 29 XII – wsp. dow. św. Tomasza Becketa, bpa i męcz. (piąty dzień w Oktawie BN)

Piątek – 30 XII – Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa

Sobota – 31 XII – wsp. dow. św. Sylwestra I, papieża (7 dzień w Oktawie BN)
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I Niedziela – 1 I – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi „Nowy Rok” (8 dzień w Oktawie
BN)

1. Liturgia Słowa każe nam zarówno dziś, jak i w dni oktawy pochylić się przed Boskim
Słowem, które Ciałem się dla nas stało.
2. Po modlitwie różańcowej (Tajemnic Radosnych o Dzieciństwie Zbawiciela) i chóralnym
śpiewie kolęd i pastorałek na wzór anielskiego „gloria” nad „polami pasterzy” zwiastującego
Boże Narodzenie w Betlejem – od ucałowania figury Dzieciątka Jezus i złożenia Go w żłóbku
naszej szopki „Mszą św. Pasterską” o północy rozpoczęliśmy tegoroczne „bożonarodzeniowe
święta”.
3. Po „Koncercie Kolęd i Pastorałek” (23:30), o godz. 24:00 podczas „Mszy św. Pasterskiej”
także towarzyszył nam parafialny chór.
4. Zarówno podczas Pasterki jak i przez cały dzień Bożego Narodzenia na słowa z Credo: „I
za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem…” na znak
szacunku wszyscy przyklękają na jedno kolano (przy śpiewie – na dwa).
5. 25 grudnia każdy kapłan może celebrować trzy Msze św., byleby były trzy formularze: „w
nocy” – „ o świcie” – „w dzień”.
6. Jeszcze raz zachęcam, by w Święta Bożego Narodzenia także na grobach bliskich
zapalić wigilijną świecę z modlitwą dla tych, po których jest już „puste miejsce przy stole”
podczas wieczerzy wigilijnej. Podobną praktykę miejmy też we Wielkanoc.
7. W niedzielę 25 XII, w Uroczystość Bożego Narodzenia (I dzień) Msze św. są o godz.:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00 (nie ma o 14:30).
8. Jutro, tj. 26 XII, w Święto św. Szczepana Męczennika (II dzień) Msze św. też o godz.:
7:00, 9:00, 10:30, 12:00 (nie ma o 14:30).
9. Podobnie będzie również w niedzielną Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi czyli
w „Nowy Rok” (1 I 2017 r.) oraz w piątkową Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli w „Trzech
Króli” (6 I 2017 r.).
10. W oba dni świąteczne szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej udadzą się do chorych z
Najświętszym Sakramentem po 9:00.
11. Chór parafialny śpiewa w oba dni świąteczne: 25 XII – na „sumie” o 10:30; natomiast 26
XII – podczas „południówki” o 12:00.
12. Zaś muzyczny zespół młodzieżowy „Siewcy Miłości” oprawę muzyczną zrobią w drugi
dzień świąt 26 XII na „wotywie” o 9:00.
13. Też jutro w II dzień świąt (26 XII) na „sumie” o 10:30 podczas Mszy św. będą rozesłani
po naszych rodzinach „Kolędnicy Misyjni” w liczbie aż 18 grup. Dzieci te wyruszą pod hasłem: „
Jesucristopa sutimpim
” (Jezusa Chrystusa Posłańcy) i zbierać będą w tym roku środki dla dzieci z 7 krajów (o jakie
kraje chodzi i jakie projekty wspomogą mogliśmy przeczytać przed tygodniem).
14. Wtedy też, tj. 26 XII o 10:30, scholka dziecięca zaśpiewa między innymi tegoroczny
kolędniczy hymn oraz kolędy.
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15. Przypominam, iż w poniedziałek „w św. Szczepana” tradycyjnie święci się owies, którym
rzucając, w tradycji symbolizuje się tym samym kamienowanie Pierwszego Męczennika
Kościoła.
16. Składka z drugiego dnia Świąt (z 26 XII) przeznaczona jest na uczelnie katolickie
UPJPII w Krakowie i Tarnowie (oraz KUL).
17. Od „Nocy Bożego Narodzenia” (25 XII) tradycyjnie w liturgii trwa Oktawa Narodzenia
Pańskiego.
18. We wtorek 27 XII w Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty tradycyjnie święci się wino
(przynieśmy je) i degustuje w świątyni.
19. W środę 28 XII w Święto Świętych Młodzianków Męczenników „Dzieci Betlejemskich” u
nas błogosławieństwo małych dzieci.
20. W oba te dni – czyli we wtorek i środę (27 i 28 XII) Msze św. są po południu o godz.
17:00. W czwartek (29 XII) – rano o 6:30.
21. W piątek (30 XII) przypada Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi, Józefa – Msze św. w
tym dniu rano o 7:00 i 9:00, po południu w połączeniu z Godz. Miłosierdzia o 15:00 i główna
wieczorem o 17:00 (z modlitwą za Jubilatów Małżeńskich). List Episkopatu.
22. W sobotę 31 XII w ostatni dzień Starego Roku kalendarzowego Msze św. „o świętym”
rano o 7:00 i 9:00 i wieczorna wigilijna z Uroczystości Bożej Rodzicielki Maryi (czyli z Nowego
Roku) o godz. 17:00 – wcześniej o 16:00 „Nieszpory Staroroczne” z podsumowaniem
minionego roku w parafii oraz z przebłagalnymi „Suplikacjami” i dziękczynnym „Te Deum”.
23. Na nabożeństwach do południa i po południu w „Stary Rok” – składka przeznaczona jest
na cele charytatywne.
24. Zaś w niedzielę 1 stycznia 2017 r. przypada „Nowy Rok”, czyli Uroczystość Świętej
Bożej Rodzicielki Maryi (List Biskupa).
25. Msze św. (1 I) tak samo jak w święta BN – czyli: 7:00 – 9:00 – 10:30 i 12:00 (nie ma
popołudniowej o 14:30).
26. Zamiast Aktu Pokutnego w „Nowy Rok” następuje obrzęd poświęcenia wody i
pokropienia nią wiernych w celu odnowienia przyrzeczeń złożonych przez nich na chrzcie św.
(wyrzeczenie się Złego i trojakie wyznanie wiary w Boga).
27. Po Mszach św. jest Adoracja Eucharystii – dla uproszenia łask śpiew hymnu: „O
Stworzycielu Duchu przyjdź…”
28. 1 stycznia 2017 r. to także „Światowy Dzień Modlitw o Pokój” – stąd takie też wezwania
w Modlitwie Powszechnej.
29. W Nowy Rok (1 I 2017 r.) z racji I niedzieli miesiąca – po prymarii o 7:00 zmiana
tajemnic w Różach Mężczyzn; (w I środę 5 I – dla Róż Misyjnych o 17:00; a w II niedzielę
stycznia, tj. za tydzień 8 I dla Róż Niewiast o 7:00).
30. Z wizytą duszpasterską popularnie zwaną kolędą wyruszymy przez 2 dni (dopołudnia)
od środy 28 grudnia. W czasie tegorocznej kapłańskiej „kolędy” rozdawane będą w diecezji
składane obrazki ze słowem Biskupa i modlitwą za V synod, a także ulotki Centrum
Formacyjno-Rekolekcyjnego Diecezji Tarnowskiej Arka pt. „Idźcie i głoście”. Jest też możliwość
„sakramentu chorych”.
31. A oto tegotygodniowy porządek wizyty duszpasterskiej: Środa 28.12.2016 Godz. 9 00 –
Królowa Górna – Bogusza: od p. Mężyk (Teresa) do p. Mężyk (Anna i Stanisław), 12 domów –
Ks. Proboszcz,
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Godz. 9
00

– Królowa Polska: od p. Dziedzina (Anna i Kazimierz) do p. Kiełbasa (Józefa i Tadeusz), 12
domów – Ks. Jan,
Czwartek 29.12.2016
Godz. 9
00

– Królowa Górna: od. p. Poręba (Jadwiga) do p. Michalik (Jan i Krystyna), 20 domów – Ks.
Proboszcz
Godz. 9
00

– Mszalnica: od p. Świgut (Wiesław) do p. Śmierciak (Andrzej), 20 domów – Ks. Jan.
32. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki
Władysławy Królewskiej.
33. Za zmarłą we wtorek 13 XII naszą parafiankę Helenę Świgut z Mszalnicy-Zagóry u nas
odprawionych będzie 41 Mszy św. (od najbliższej rodziny), zaś zamówione od uczestników
podczas pogrzebu 33 Msze św. w tamtejszej zakrystii w Mystkowie – pozostawiłem tam do
odprawienia. Proszę się więc w tej sprawie kontaktować z ks. Proboszczem z Mystkowa, który
gościnnie nam użyczył świątyni na czas pogrzebu.
34. W tym tygodniu nie ma spotkań formacyjnych, zbiórek oraz prób różnych grup
parafialnych.
35. Wczoraj została już wysłana na Jasną Górę paczka z „intencjami roratnimi” wrzuconymi
do niej podczas tego Adwentu. Dnia 21 stycznia 2017 r. w Msza św. przed Obrazem
Jasnogórskim; 22 I – w czasie Apelu przedstawione będą właśnie te intencje.
36. Wydatki tego tygodnia: naprawa rozbitej figurki Dzieciątka Jezus; zakup światełek na
choinki; dodatkowe lampki.
37. Dołożyłem też na 56 stroików dla chorych; strażakom za kalendarz; pomagierowi przy
drewnie.
38. Zapłata za zamówiony dla 10 spowiedników podwieczorek (gorący posiłek) i podanie go.
Zakup owoców i napojów dla spowiadających księży.
39. Na nagrody adwentowe dla dzieci: 100 książek „Wigilia w rodzinie”; 49 szt. Dzieciątka
na sianku; 51 szt. ozdoby świątecznej „Święta Rodzina ze świecą”; 400 szt. pocztówek z MB
Częstochowską z tajemnicami Różańca; obrazki o tematyce bożonarodzeniowej.
40. Składka z Pasterki (Mszy „o Życiu” w Noc Bożego Narodzenia) przeznaczona na
„Fundusz Obrony Życia” wyniosła 960 zł.
41. Wciąż można dokonywać wpłat od poszczególnych domostw na ogrzewanie kościoła i
na utrzymanie cmentarza. Można to poczynić 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
.
42. Nasza „Caritas” przygotowała paczki dla osób starszych i potrzebujących z produktami
złożonymi do koszów w kościele i sklepach – w sumie dotarło
11 przedświątecznych
paczek.
43. Panie z parafialnej „Caritas” zrobiły 56 stroików z życzeniami dla samotnych osób w
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parafii (sfinansowano to z części dochodu ze „świec wigilijnych”, bo według regulaminu z 5 zł za
świecę 3,50 zł oddaje się do Caritas diecezjalnej na pomoc dzieciom, a 1,50 zł pozostaje w
parafii na dowolną działalność charytatywną Caritas parafialnej; reszta była z ofiar od św.
Antoniego).
44. Dziękuję zarówno państwu tym się zajmującym jak i harcerzom za dostarczenie do
wskazanych parafian.
45. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: Monika i Grzegorz Nowak, Anna i Kordian
Rogozińscy, Zofia i Stanisław Stępień. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Grażyna i
Krzysztof Janus; Józefa Janus; Helena i Krzysztof Janus.
46. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – podwójny świąteczny 100 stron (8 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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