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Święto Chrztu Pańskiego – 13 stycznia 2019

  

  

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 13 I – Niedziela Chrztu Pańskiego; wsp. dow. św. Hilarego, bpa i dokt. Kośc.
(opuszcza się)

  

Wtorek – 15 I – pod tą datą w Martyrologium Rzymskim wpisany jest bł. Paweł Manna, prezb.

  

Czwartek – 17 I – wsp. św. Antoniego, opata

  

Sobota – 19 I – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa

  

Niedziela – 20 I – II Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Fabiana, pap. i męcz.; oraz: św.
Sebastiana, męcz. (opuszcza się)
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    1. Liturgia Słowa Niedzieli Chrztu Pańskiego każe nam nabrać odwagi i podnieść ducha, bo
chrześcijanin od chrztu św. jest bratem i siostrą Jezusa.   
    2. Dziś, 13 stycznia, przypada Niedziela Chrztu Pańskiego – Kończy się okres Bożego
Narodzenia.   
    3. W tę niedzielę 13 I 2019 r. przypada Święto Chrztu Pańskiego – wracamy do
niedzielnego porządku Mszy św.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.  
    4. Na nowo również odczytujemy roczne wypominki przed godz. 7:00 i 9:00.  
    5. Wprawdzie kończy się dziś okres Bożego Narodzenia, jednak choinki można przetrzymać
i kolędy można nadal śpiewać aż do 2 II (Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli „BM
Gromnicznej”). Do czego usilnie zachęcam.   
    6. W Święto Chrztu Pańskiego (13 I) w celu przypomnienia chrztu św. zaleca się na każdej
Mszy św. „obrzęd niedzielnego pokropienia wodą święconą” zamiast aktu pokuty.   
    7. Dzisiejsza składka (13 I) przeznaczona jest na cele parafialne, jako „składka
inwestycyjna” (z racji II niedzieli miesiąca).   
    8. Po „prymarii” zmiana tajemnic Róż Niewiast.  
    9. Zmiana tajemniczek dla 4 „Róż Rodziców modlących się za swe dzieci” – następuje
sukcesywnie co miesiąc nowa tajemnica od 1-go.   
    10. W tę niedzielę „Chrztu Pańskiego ” parafialne grupy śpiewacze tak jak przed tygodniem
przygotowały oprawę liturgii Mszy św.: godz. 9:00 śpiewa zespół młodzieżowy, godz. 10:30
śpiewa chór parafialny.   
    11. Po „sumie” pozostańmy dziś na dwudziestominutowy pełny humoru występ
jasełkowo-kolędniczy grupy z Białej Niżnej (tamtejsi chórzyści).   
    12. Po występie tych 20 osób, które przybędą do nas autokarem, zapraszam trupę tę na
plebanię na skromny gorący posiłek.   
    13. Po niedzieli Chrztu Pańskiego zaczynana się I Okres Zwykły „w ciągu roku” przed
tegorocznym Wielkim Postem: Liturgia Godzin (brewiarz) – tom III, Lekcjonarz Mszalny – tom
III, Cykl czytań Niedzielnych – Rok C, Cykl czytań powszednich – Rok I.   
    14. Od poniedziałku (14 I) w związku z wyjazdem ks. wikariusza na tygodniowy feryjny urlop
część intencji Mszy św. „od uczestników pogrzebu” będzie odprawiana przez niego poza
parafią. Podobnie będzie od poniedziałku za tydzień (21 I) – wtedy na ferie wyjeżdża ks.
proboszcz.   
    15. Kończy się dziś wizyta duszpasterska zwana też kolędą (a więc tuż przed tegorocznymi
wczesnymi feriami zimowymi).   
    16. Msza św. w int wszystkich parafian, którzy przyjęli kapłanów „ o błogosławieństwo Boże”
odprawiona będzie 2 II o 17:00.   
    17. Także w tę środę Akcja Katolicka tak jak przed tygodniem prowadzi modlitwę za
Ojczyznę (tydzień temu za synod).   
    18. W czwartek 17 stycznia przypada Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim w Polsce.   
    19. W piątek zaś 18 I rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (18 – 25 I) – z
odpustem zupełnym za udział w kilku nabożeństwach.   
    20. W sobotę (19 I) o godz. 8:00 kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Józefa
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Borkowskiego. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!   
    21. W przyszłą natomiast niedzielę (20 stycznia) obchodzi się Światowy Dzień Migranta i
Uchodźcy.   
    22. Na czas ferii zimowych zawieszone są wszystkie formacyjne spotkania, zbiórki i próby
różnych grup parafialnych.   
    23. Natomiast w tym tygodniu ferii szkolnych wyjeżdżamy na lodowisko do Białej Niżnej z
różnymi grupami: w poniedziałek o 8:30 – DSM, we wtorek o 8:30 – aspiranci z II i III klasy, w
środę o 17:45 – lektorzy z VIII klasy i starsi, w czwartek o 8:30 – ministranci i lektorzy od IV
klasy do VII), w przyszłą niedzielę o 16 30 – schola dziecięca (na 2 busy).   
    24. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
NMP Matki Kościoła, zel. Heleny Wacławiak.   
    25. Wydatki tego tygodnia: traktorzyście za odśnieżanie dolnego parkingu – 200 zł.   
    26. Zakup 10 tyś komunikantów – 136 zł. Za kolejne obrazki kolędowe – 42 zł. Razem
wydałem sumę: 378 zł.   
    27. Składka na tacę na cele misji z Trzech Króli wyniosła 2416 zł. Bóg zapłać.   
    28. Ofiary na misje przy okazji nabycia poświęconego kadzidełka i kredy – 347,50 zł + 20
funtów.   
    29. Na wydawanie biuletynu (złożone przy opłatach za ogrzewanie kościoła i utrzymanie
cmentarza): Elżbieta i Tomasz Kogut (30 zł); Kazimiera i Jan Kachniarz z KP Nr 31 (30 zł). 
 
    30. Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje, iż w 2019 roku ulega zmianie harmonogram
odbioru odpadów komunalnych w poszczególnych miejscowościach. W Królowej Polskiej i
Królowej Górnej – w każdy IV czwartek miesiąca, natomiast w Mszalnicy w każdy II
poniedziałek miesiąca.
Szczegółowy harmonogram zamieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Gminy. Pakiety
worków do segregacji odpadów wydawane będą codziennie w Urzędzie Gminy Kamionka
Wielka od 
7 - 25 stycznia 2019 r
. w godzinach pracy Urzędu; zaś po tym okresie – w każdą środę. 
 
    31. odczas zbliżających się ferii zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej i
gimnazjalistów na 5-dniową Oazę Ewangelizacji - jest to sprawdzony program pogłębienia
wiary, realizowany od lat przez Ruch Światło-Życie w wielu diecezjach, także kilkakrotnie w
naszej, przynoszący dobre i trwałe owoce duchowe. OE odbędzie się w dn. 12-17. 01. 2019 w
Domu Rekolekcyjnym EFEZ w Czchowie. Szczegóły na stronie: www.tarnow-oaza.pl .
Zachęcam do skorzystania z tego dobrego dzieła. 
 
    32. Grupa „Al-Anon” zaprasza kobiety, które borykają się z uzależnieniem swoich mężów i
synów i innych członków rodziny na spotkania w każdą środę o 17:00 w budynku Szkoły
Podstawowej przy Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Tel. kont. 888 526 010 (p. Irenka).

  
    33. 22 stycznia – rozpoczęcie w Panamie ŚDM. Światowe Dni Młodzieży 2019 trwać będą
od wtorku 22 I do niedzieli 27 I.   
    34. Kongregacje Duszpasterskie dla kapłanów odbędą się w dniach 24-26 stycznia br.
według stałego porządku (24.01 – Nowy Sącz, Bazylika św. Małgorzaty; 25-26.01 Tarnów,
WSD).   
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    35. Kurs lektorski (wyjazdowy) odbędzie się w od 1 do 3 lutego 2019 r. w domu
rekolekcyjnym Sióstr Kanosjanek w Gosławicach, k. Tarnowa.   
    36. VIII Forum Formacyjne 2019: „Smutek zamieniam w radość” poświęcone będzie
tematowi rodziny. Pod patronatem Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża odbędzie się ono W
Tarnowie 2-3 lutego w Hali Widowiskowej, ul. Gumniska 28 w Tarnowie.   
    37. Spotkanie Noworoczne Akcji Katolickiej z parafii naszego dekanatu odbędzie się 23
stycznia (we środę) w Nawojowej. Rozpocznie się ono Mszą św. o 17:00 w kościele parafialnym
p.w. Nawiedzenia NMP w Nawojowej. Dalsza część spotkania – na starej plebanii.   
    38. Od 8 do 10 lutego w Szkole Podstawowej w Starych Żukowicach odbędą się Warsztaty
Muzyczne dla Dziewczęcej Służby Maryjnej. Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy
wszystkie chętne członkinie parafialnych grup DSM, które poprzez śpiew, grę na instrumentach
oraz wspólną modlitwę i zabawę pragną rozwijać swoje talenty by potem lepiej wykorzystywać
je tak dla siebie jak i we wspólnotach do jakich należą. Rozpoczęcie warsztatów w piątek - 8
lutego o godz. 19.00 a zakończenie - w niedzielę o godz. 12.00.   
    39. Wprawdzie kapłani rozdawali po rodzinach przy kolędzie ulotkę o grupach
dedykowanych małżonkom i rodzinom działających w diecezji – niemniej można jeszcze
dodatkowo zabrać je dla kogoś ze stolika z tyłu kościoła.   
    40. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Kazimiera, Jan Kachniarz; Anna,
Kazimierz Dziedzina; Joanna, Sławomir Kasprzyk. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne
rodziny: Stanisława, Czesław Bogdańscy; Anna, Marian Marszałek; Katarzyna, Łukasz
Woźniak.   
    41. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł);
„Niedziela” (5 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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