Porządek Nabożeństw
od 13.12. do 20.12. 2020 r.
Niedziela 13.12. III Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za + Jerzego Stefan w miesiąc po śmierci
- Do Miłosierdzia Bożego o radość wieczną dla ++ rodziców Adelajdy i Leonarda Budnik, pokr.
i dusze w czyśćcu (w Zakopanem)
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie dla
Jerzego Lorka z ok. 50 r. urodzin
15:00 -17:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
17:00 1. Za + Romana Pietruszkę - zam. od sąsiadów
2. Za + Dorotę Buchacz - zam. od sąsiadów
19:30 Spotkanie
Poniedziałek 14.12. św. Jana od krzyża, prezbitera, doktora Kościoła, wsp.
17:00 Za ++ Helgę i Ericha Smieskol oraz ++ z rodziny
Wtorek 15.12.
17:00 Z podz. za otrzymane łaski z prośbą do Bożej Op. za wst. MBNP o dalsze Boże bł, opiekę, zdrowie,
dary Ducha św. dla Kingi Burda z ok. 18 r. urodzin
Środa 16.12.
17:00 Za + ojca Piotra Grabowskiego, ++ dziadków z obu stron
- O radość wieczną dla ++ rodziców Annę i Romana Kałużnych, brata Józefa, szwagra Stanisława,
teścia Józefa Fleger, + Piotra Gaszewskiego (w Opolu)
Czwartek 17.12.
16:45 Koronka ku czci Bożego Miłosierdzia
17:00 Za ++ męża, ojca, dziadka Jerzego w 2 r. śmierci
- Za ++ rodziców Józefa, Wiktorię, Johannę Kruk, siostrę Anielę Koik, rodziców Gertrudę i Leona
Badura, szwagierkę Elżbietę, szwagrów Eryka, Ernesta, ++ z pokr. Kruk, Badura, Lubojański, Wieczorek (w Opolu)
Piątek 18.12.
16:30 Różaniec o ustanie epidemii
17:00 Za + Dorotę Buchacz w miesiąc po śmierci
20:00 Za ++ kapłanów
Sobota 19.12.
8:00 Za ++ żonę, matkę Jadwigę, rodziców Dominika i Augustynę, Pawła i Wiktorię, pokr. i dusze w czyśćcu
——–——————————————————
17:30 Nabożeństwo Maryjne
18:00 Za ++ męża i ojca Leona, rodziców Karola i Gertrudę, Helenę i Wiktora, pokr. i dusze opuszczone
Niedziela 20.12. IV Adwentu
7:00 Różaniec
7:30 Za + ojca Franciszka w r. śmierci, matkę Różę, rodziców Urszulę i Jerzego, ks. Jerzego i pokr.
9:30 Godzinki ku czci NMP
10:00 Za + matkę Jadwigę w 1 r. śmierci, + ojca Gerarda
16:30 Nabożeństwo
17:00 Za + Czesława Mirek w 1 r. śmierci
19:30 Spotkanie
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STOLIK Z GÓR. Po „Jarmarku Adwentowym” …. kręcimy dalej, nie poddajemy
się. Młodzi Tatry-lubiący ZAPRASZAJĄ w IV Niedzielę Adwentu po każdej Mszy
św. do „Stolika z Gór”. Na stoliku będzie można nabywać:
 Soki tłoczone 5 litrowe w kartonie (z kranikiem): jabłkowe; jabłkowomarchwiowe; jabłkowo- aroniowe (na nadciśnienie); jabłkowo-wiśniowe (dla
dorosłych). Bez cukru oraz wody. Posiadają certyfikat dziedzictwa kulinarnego
z Małopolski oraz certyfikat produktu lokalnego. Bez konserwantów. Tłoczone
w Nowym Sączu. Soki na czas zimowy, czas grypy i wirusa są najlepszym lekarstwem, wzmocnieniem organizmu. Na te Święta to najbardziej trafiony prezent
dla każdego, cena - 38 zł.
 Oscypki z bacówki z Tatr (pakowane po 5 sztuk), cena -15 zł.
 Robione ręcznie grube skarpety, cena 15 zł. oraz inne drobnostki.
JASEŁKA. Grupa młodych Tatry-lubiący, przygotowuje Jasełka. Będą do zobaczenia w Transmisji w niedzielę 03 stycznia oraz w środę 06 stycznia o godzinie 19:30.
KOLĘDA. Jak wiele innych spraw, rzeczy będzie w tym roku inna. Nie będzie
odwiedzin w domach. Jednak pragniemy nie poddawać się. Chcemy się SPOTKAĆ.
Będzie wspólna Msza św. i Modlitwa. Błogosławieństwo domów i rodzin. Kolędnicy Misyjni i składana ofiara. Poniżej plan spotkań poszczególnych ulic i dzielnic.
W tym dniu do świątyni zapraszam jednego przedstawiciela z rodziny, reszta rodziny niech zgromadzi się w domu, przy kolędowym stole i Transmisji. Będzie występ
Kolędników, następnie Msza św. z kazaniem. Każdy do domu otrzyma Zestaw
Kolędowy (obrazek, węgielek, mirrę i kredę). Wychodząc będzie można złożyć darofiarę na Misje. Rodzina niech oczekuje, aż przedstawiciel wróci z kościoła do
domu. Tam przy stole niech będzie wspólna modlitwa i napisanie na drzwiach
K+M+B+2021. W niedzielę 06.01. będą odwiedziny w domach na życzenie, tylko
tych, którzy do naszej parafii od ostatniej kolędy przyprowadzili się. (zgłoszenia
u ks. Piotra).
Plan Spotkań:
29.12. Nowe Osiedle - 18:30
30.12. Stare Osiedle - 18:30
02.01. Opolska, Leśna, Prosta, Krzywa, Kolejowa - 9:30
04.01. 1 Maja, Kościuszki, Żeromskiego, Nowa - 18:30
05.01. Haraszowskie, Pluderska, Dębowa, Słoneczna, Klonowa - 18:30
06.01. Odwiedziny i Błogosławieństwo nowych rodzin naszej parafii
07.01. ks. Czerwionki, Szkolna, Fabryczna, Brzozowa - 18:30

Misje św. - były dwa podejścia do ich organizacji, niestety nie udało się. Ale jest
z nami o. Mirosław redemptorysta. Plan spotkań: sobota od 16:00 do 18:00 indywidualna Adoracja, od 17:00 do 18:00 Sakrament Pokuty; niedziela na każdej
Mszy św. kazanie, od 15:00 do 17:00 indywidualna Adoracja, od 16:00 do 17:00
Sakrament Pokuty. Nie odkładajmy Spowiedzi na czas przed Świętami, aby nie
było kolejek, korzystajmy już teraz.
Spotkanie Adwentowe - w 3,4 niedzielę Adwentu od 19:30 koleżanka (s. Juranda) z kolegą (ks. Piotr) zasiądą do „Adwentowego Stoliczka”, zapraszając aby to
samo uczynić w domach rodzinnych. Spotkanie z Pismem św. Modlitwa. Śpiew,
dziś ubogacony głosem sopranowym. Rozmowa. Apel Jasnogórski. Dziś temat
Rozmowy: „Moje Pasje”.
Roraty – w Adwencie od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00. Hasło „Cud
nad cudami”. Odbywają się w kościele, ale też w transmisji. Zadania, konkursy
są dla uczestników w świątyni i w domach. Do świątyni, ale i w domach do
udziału zapraszamy z lampionami. Czynnie w modlitwie i śpiewie. Proszę przesyłać zdjęcia z Rorat w domach, będziemy je umieszczali w Galerii. Wykonujmy
prace jako dekorację tegorocznej choinki w swoich domach. Odwiedzajmy figurkę Matki Bożej Roratniej w świątyni, czy włączając obraz z kościoła. Roraty
w radiu DOXA o godzinie 19:30.
Skarbonka w wejściu do kościoła - przez cały Adwent ofiary wrzucane do niej
będą przeznaczone na „Pomoc dla dzieci” głównie z domu dziecka, ale nie tylko.
Bóg zapłać za każdy ofiarowany dar.
Pomoc - Bóg zapłać, za ogrom Waszego serca okazany w przyniesionych piernikach oraz zrobionych kartkach. Zostało przygotowanych przez młodych ponad
paczek.
Nagrody - które są rozdawane podczas Rorat, w tym roku mają wyjątkową wartość. Są nagrodą, czyli cieszą oraz otrzymane są w wyjątkowym roku 2020, wyjątkowego Adwentu i wyjątkowych Rorat. Po latach będą ten czas przypominały.
Gwiazda morawska - link (instrukcja wykonania) dla zainteresowanych zrobieniem do swoich domów Gwiazdy podobnej do tej, która wisi nad wejściem do
naszej świątyni: http://www.matematyka.wroc.pl/book/gwiazda-morawska
Sentencja: św. Jan XXIII - Człowiek żyjący w błędzie nie przestaje posiadać
człowieczeństwa ani nie wyzbywa się swej godności osoby, którą to godność
zawsze trzeba mieć na uwadze.
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