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III Niedziela Adwentu „Gaudete” (Radujcie się) – 17 grudnia 2017

W tygodniu:

Niedziela – 17 XII – III Niedziela Adwentu „Gaudete” (Radujcie się…)

Czwartek – 21 XII – wsp. dow. św. Piotra Kaniuzjusza, prezb. i dokt. Kośc.

Niedziela – 24 XII – IV Niedziela Adwentu

1. Liturgia Słowa każe nam dziś radować się w Duchu Świętym, który prowadził proroków i
Jana Chrzciciela, Jezusa i dziś Kościół.
2. Jeszcze raz przypominam też, że program duszpasterski tego Roku Kościelnego brzmi:
„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.
3. Przeżywamy III niedzielę Adwentu, tzw. „różową” czyli „Gaudete” („Radujcie się…”). W
homilii odczytam list s. Stanisławy z Syberii.
4. Dziś zapłonie kolejna trzecia świeca rozświetlająca Wieniec Adwentowy z czterema
świecami czterech niedziel adwentowych: pierwsza – symbol proroka; druga – symbol Betlejem;
trzecia – symbol pasterzy; czwarta – symbol aniołów.
5. Płonąca Świeca Roratnia symbolizuje samą Matkę Bożą Oczekującą.
6. Na Mszy św. o godz. 9:00 zaśpiewa i zagra zespół młodzieżowy „Siewcy Miłości”.
7. W tę niedzielę III Adwentu „Gaudete” nie ma Komunii Świętej po domach u chorych, jako
że szafarze od piątku przebywają na obowiązkowych trzydniowych Rekolekcjach w Starym
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Sączu.
8. W tę niedzielę 17 XII rozpoczynają się także kwartalne dni modlitw o życie
chrześcijańskie rodzin.
9. Trwa też rozpoczęta wczoraj (16 XII) Nowenna do Dzieciątka Jezus.
10. Zakończył się I okres Adwentu – eschatologiczny, nakierowujący nas na przemijanie i
spotkanie z Bogiem w wieczności; od tej niedzieli 17 XII – do 24 XII włącznie, trwa II część
Adwentu: przygotowująca nas bezpośrednio do świąt Bożego Narodzenia.
11. W Mszale Rzymskim każdy dzień tego okresu ma własne teksty oracji. Odmawia się 2
Prefację Adwentową.
12. W Nieszporach do kantyku „Magnificat” odmawia się tzw. „Wielkie Antyfony”
zaczynające się od słów „O…”.
13. A oto pierwsze słowa, od których się one zaczynają: „O Mądrości” w niedzielę; „O Panie”
w poniedziałek; „O Korzeniu Jessego” we wtorek; „O Kluczu Dawida” w środę; „O Wschodzie” w
czwartek; „O Królu” w piątek; „O Emmanuelu” w sobotę; wigilia 24 XII w niedzielę po południu
(w tym roku do południa to także IV niedziela krótkiego Adwentu).
14. Spowiedź św. adwentowa w naszej parafii będzie w ten wtorek 19 XII w godz. od 14:00
do 17:00 (o 15:30 półgodzinna przerwa).
15. Niektóre najbliższe przedświąteczne spowiedzi w dekanacie: w poniedziałek 18 XII
całodzienna w Kamionce Wlk. (10:00-11:30 i 15:00 – 17:30); w poniedziałek 18 XII
popołudniowa w Mystkowie (15:00-18:00); we wtorek 19 XII całodzienna w Mogilnie (8:30-10:00
i 14:30-17:00); we wtorek 19 XII całodzienna w Nowym Sączu u św. Rocha (8:00-9:00 i
15:00-17:00); we wtorek 19 XII popołudniowa w Królowej Górnej (14:00 – 17:00); we wtorek 19
XII popołudniowa w Cieniawie (14:00 – 17:00); w środę 20 XII popołudniowa w Łabowej
(14:30-17:00); w środę 20 XII popołudniowa w Paszynie (14:30-17:00); w czwartek 21 XII
całodzienna w Nawojowej (5:30-7:00, 8:30-12:00 i 14:30-17:00); w piątek 22 XII popołudniowa
w „Białym Klasztorze” – N. Sącz (14:30 – 18:00); w sobotę 23 XII całodzienna także w „Białym
Klasztorze” – N. Sącz (8:00 – 12:00 i 14:30 – 18:00).
16. Od poniedziałku do środy po nabożeństwie wieczornym spotkania dzieci z Królowej
Polskiej przygotowujących wieczór wigilijny.
17. W III środę miesiąca (20 XII) – modlitwa Akcji Katolickiej za synod.
18. Roraty o NMP – od poniedziałku do piątku o 17:00, a w sobotę o 6:00 odprawiane są
Msze św. roratnie z lampionami.
19. Dzieci, tak jak rok temu do Częstochowy, znowu piszą listy – tym razem wysłane będą
do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
20. Dzieci „za dobre uczynki” wylosowują Trzy Postaci ze Świętej Rodziny; oraz pamiątki –
figurkę Dzieciątka Jezus na sianku.
21. Od minionego tygodnia robą też dekoracje do przybrania dwóch „choinek dobrego
serca” – będą one w przedsionku świątyni.
22. Dzieci te i młodzież przygotowują się także do rozesłania Kolędników Misyjnych, które
nastąpi w drugi dzień Świąt BN o 10:30.
23. W najbliższy piątek o 8:00 przedświąteczny wyjazd kapłana do chorych z możliwością
spowiedzi, Komunii Świętej oraz namaszczenia – zwyczajowo udaje się do tych, do których
jeździ co piątek (tych chorych nie trzeba zgłaszać),
innych zgłaszamy w zakrystii.
24. W tegotygodniową sobotę 23 XII już ostatnie roraty o godz. 6:00 rano – podczas których
przybędzie do nas Światełko Betlejemskie.
25. Przybywa ono przyniesione w uroczystym obrzędzie przez druhów ZHP – odtąd do
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wieczora w niedzielę można je brać do domów.
26. Msze św. adwentowe z IV Niedzieli Adwentu 24 XII będą tylko do południa: 7:00 – 9:00
– 10:30 i ostatnia
o 12:00 (nie ma o 14:30)!
27. W następną niedzielę 24 XII już przypada wigilia Bożego Narodzenia (Pasterka
zwyczajowo o 24:00).
28. Już teraz zachęcam Was serdecznie do religijnego obchodu wspólnej Wieczerzy
Wigilijnej (podkreślonego przez wspólną rodzinną modlitwę, odczytanie Ewangelii o Narodzeniu
naszego Pana, łamanie się opłatkiem, śpiew kolęd oraz pastorałek). Bez alkoholu!
29. Zachęcam też usilnie do zachowania w naszej polskiej tradycji postnego charakteru tego
dnia (posiłki trzy razy dnia) oraz od powstrzymania się od pokarmów mięsnych w Wigilię. Żeby
nie było tak jak rok temu z totalną opozycją w sejmie „z pasztetem i zniczem”.
30. Serdecznie zapraszam też jak największą liczbę parafian na najważniejszą Mszę św.
tego dnia – Mszę św. „Pasterską” o północy.
31. Na kwadrans przed Pasterką śpiewać będzie pastorałki i kolędy nasz parafialny chór. Po
Pasterce na polu zakolęduje kapela młodych.
32. W przedsionku kościoła jak i w sklepach na terenie parafii wystawiono przez naszą
Caritas kosze „dar serca” – jako pomoc ubogim.
33. Obok chrzcielnicy są do nabycia opłatki na stół wigilijny (ofiara dowolna za nie
przeznaczona jest na złocenie kielichów); tam też wystawione są świece „Caritas” jako Wigilijne
Dzieło Pomocy Dzieciom (ofiara – minimum 5 zł).
34. Panie z Caritas i Akcji Katolickiej minionej soboty przygotowały 50 stroików dla osób
samotnych i chorych w parafii; oraz spakowały 16 paczek żywnościowych dla potrzebujących w
parafii. Wszystko to rozwieźli harcerze z naszego ZHP (pomagali im rodzice). Dzięki!
35. W tym miejscu dziękuję także wszystkim innym w jakikolwiek sposób zaangażowanym
w te dzieła (także leśniczemu p. Mężykowi).
36. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim parafianom ofiarodawcom produktów żywnościowych
pozostawionych w sklepach i w świątyni.
37. Święty Mikołaj – po 151 paczkach rozdanych w tamtym tygodniu - jeszcze w minionym
tygodniu rozdał 16 paczek dla młodzieży z zespołu muzycznego i z Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży (z KSM).
38. Działa już w naszej parafii Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (KSM). Liczy sobie 9
osób. Zapraszam następnych młodych!
39. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie kobieca Róża Narodzenia
NMP – zelatorki Władysławy Królewskiej.
40. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych –
w tym tygodniu: od poniedziałku do środy o 18:00 (po Roratach) – spotkanie dzieci z Królowej
Polskiej, przygotowującej wieczór wigilijny. w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM. w
piątek o 18:00 (po Roratach ) – spotkanie animatorów misyjnych kolędników (ich nazwiska są
na stronie parafialnej). w piątek o 18:00 – spotkanie KSM na starej plebanii, w sobotę o godz.
9:00 – próba dziecięcej scholii parafialnej (na chórze), w sobotę o 9:00 – kurs lektorski
Kamionce Wielkiej (7 naszych kandydatów)
41. Wydatki tego tygodnia: za betonowe korytka dokupione w betoniarni „Janik” + dowóz i
kaucja za palety.
42. Zapłaciłem za materiały za „Roraty ze św. Józefem”: Strażnik Skarbów” – koszt: za
banderolki dla dzieci + zeszyt z naukami + płyta CD + dekoracja do kościoła. Zapłaciłem też
dostawcy za opłatki na stół wigilijny.
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43. Uiściłem opłaty za wywóz śmieci przez firmę „Suez”; jeszcze za kolejny wywóz śmieci z
cmentarza.
44. Za prąd w starym kościele w firmie „intrakom”; wpisowe na rekolekcje dla
nadzwyczajnych szafarzy.
45. Na ciastka dla dzieci rozdane po sobotnich rannych roratach; za pizze dla sobotnich
robotników i kawę.
46. Wydatki na zakup ozdób do stroików dla osób samotnych; za mikołajowe paczki: dla
zespołu „Siewcy Miłości” i dla KSM.
47. Wydatek za nowy zegar, bo ministranci stłukli poprzedni zwaliwszy go ze ściany. Baterie
różnych gabarytów i mocy.
48. Pojemnik okrągły na tort „Curver” (większy); plastikowy pojemnik na tort „Curver”
(mniejszy).
49. Dwa pojemniki do podgrzewania w mikrofali „Avans” (1,5 litra i 2 litry ). Pistolet nastawny
do węża na wodę.
50. Otrzymaliśmy 2 rachunki za gaz w nowym kościele i starej plebanii: 1209,05 zł + 322,77
zł + 21,44 zł.
51. Zbiórka do puszek na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie wyniosła 728,69 zł +5
euro-centów.
52. Składka na potrzeby parafii (inwestycyjna) sprzed tygodnia wyniosła aż 3299,50 zł.
53. Dziękuję za sobotnią pracę mężczyznom z grupy dziesiętnika Krzysztofa Ruszkowicza –
pracowało 8 mężczyzn: Krzysztof Ruszkowicz, Stanisław Książkiewicz, Jan Kocemba, Józef
Kocemba, Krzysztof Groń (za niego Jakub Brzóska), Krzysztof Wacławiak (za niego Krystian
Gomółka), Bartłomiej Groń (za niego Krzysztof Janus), Wiktor Wacławiak (za niego
Ptaszkowski Andrzej). Panowie ci dokończyli układania korytek betonowych wzdłuż drogi na
cmentarz (dokupiłem 30 szt.) oraz uprzątnęli teren. Ogromnie wszystkim dziękuję.
54. Na razie prawdopodobnie do wiosny nastąpi przerwa zarówno w grupach kobiet jak i
mężczyzn.
55. Dziękuję p. Stanisławowi Mężykowi za odnowienie drewnianego adoracyjnego
wielkotygodniowego tabernakulum w kształcie krzyża znalezionego w jednej z „sobótek”
starego kościoła.
56. Dziękuję pewnej rodzinie z parafii za ofiarowane dwa meble (stojące szafki) i dwa fotele
na starą plebanię.
57. Dziękuję gospodarzowi p. Januszowi Gaborkowi za kilkudniowe cięcie do palenia
wysuszonych, niegdyś wykarczowanych korzeni.
58. Dziękuję J. Gaborkowi i M. Michalikowi: za jakiś już czas temu dokonaną naprawę siatki
i remont grobu na łemkowskim cmentarzu.
59. Wiemy już, iż uroczysta inauguracja synodu nastąpi 21 IV 2018 roku w Tarnowie.
To wigilia Niedzieli Chrystusa Dobrego Pasterza.
60. Kobiety 18+ zaprasza się na "Spotkanie między niewiastami" w środę, 20 XII w parafii
Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich (Msza św. roratnia o 17:00, po niej świadectwo
współczesnej kobiety żyjącej wiarą, adoracja, spowiedź św. i dla chętnych spotkanie biblijne w
małych grupach. Więcej informacji na załączonym afiszu i na stronie:
www.tarnow-oaza
.pl
.
61. Dbajmy o porządek na cmentarzu przy sprzątaniu – sortujmy do kontenera szkło i
znicze, a żywe rośliny na pryzmę obok niego.
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62. Zamykajmy też drzwi świątyni przy wchodzeniu i wychodzeniu z nabożeństw, bo jest
ogrzewany!
63. Do kin od 17 XI wszedł nowy film „Sprawa Chrystusa – twórcami są autorzy słynnego
już filmu „Bóg nie umarł” i innych szlagierów.
64. Wydawnictwo „Biały Kruk” wypuściło nową książkę: Karol Wojtyła – „Noc wigilijna”
(nieznane przemówienia, homilie i nagrania).
65. Na sprzątanie 200 zł przekazały 2 rodziny: Leszek i Lucyna Nowak; Józef i Maria
Gaborek. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Sławomir i Sylwia Hajduga; Maria
Siedlarz; Sławomir i Grażyna Siedlarz.
66. Na stoliku: kalendarze misyjne z ks. Janem Czubą, naszym misjonarzem
zamordowanym 20 lat temu w Kongo w Afryce (7,00 zł).
67. 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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