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Niedziela w oktawie BN (Święto Świętej Rodziny) – 29 grudnia 2019

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 29 XII – Święto Świętej Rodziny Jezusa , Maryi i Józefa (niedziela synodalna); albo:
wsp. dow. św. Tomasza Becketa, bpa i męcz (opuszcza się).

  

Poniedziałek – 30 XII – 6 dzień Oktawy BN

  

Wtorek – 31 XII – 7 dzień w Oktawie BN; albo: wsp. dow. św. Sylwestra I, pap.

  

I Środa – 1 I – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi czyli „Nowy Rok” (zakończenie
Oktawy BN)

  

I Czwartek – 2 I – wsp. śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dok. Kościoła
(wotywa Eucharystii)

  

I Piątek – 3 I – wsp. dow. Najświętszego Imienia Jezus (wotywa o NSPJ)

  

I Sobota – 4 I – wotywa o NMP

  

I Niedziela – 5 I – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim (Niedziela Adoracyjna)
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    1. Lit. Słowa przybliża nam dziś rodziny szanujące się nawzajem, gdzie mąż i żona się
miłują, ojciec i matka są czczeni, a wszyscy słuchają nieba.   
    2. W tę niedzielę 29 XII przeżywamy Święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i
Józefa – jest to także niedziela synodalna.   
    3. W diecezji jest to też „dzień jubileuszy małżeńskich” – a my modlimy się za jubilatów
małżeńskich w naszej parafii (List ks. Biskupa).   
    4. W tę niedzielę 29 XII Msze św. są jak w święta Bożego Narodzenia – czyli o 7:00 – 9:00 –
10:30 i 12:00 (nie ma o 14:30).   
    5. W Święto Świętej Rodziny podczas prymarii przed błogosławieństwem końcowym nastąpi
poświęcenie wody do zaczerpnięcia na kolędę.   
    6. We wtorek 31 XII o 17:00 zapraszam na „nabożeństwo staroroczne” – wpierw Nieszpory
z kazaniem sprawozdającym podsumowanie minionego roku w życiu liturgicznym i
gospodarczym naszej parafii; a następnie około 18:00 Msza św.   
    7. W czasie „nabożeństwa starorocznego” na zakończenie roku kalendarzowego
odśpiewamy przeprośne „Suplikacje” oraz dziękczynne „Te Deum” (a na zakończenie śpiewu
nieszpornych psalmów śpiewa się „Magnificat”.   
    8. We wtorek czci się św. papieża Sylwestra I.  
    9. W środę 1 I 2020 na zakończenie Oktawy BN obchodzi się Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi, czyli „Nowy Rok”.   
    10. W „Nowy Rok” Msze św. tylko dopołudnia – tj. o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 (nie ma o
14:30).   
    11. Przypominam, iż 1 stycznia, czyli „Nowy Rok” jest świętem obowiązkowym.  
    12. Na rozpoczęcie nowego roku kalendarzowego śpiewa się lub odmawia publicznie hymn
„O Stworzycielu Duchu przyjdź” w celu uproszenia łaski światła i pomocy Bożej na dni, jakie
Bóg stawia jeszcze przed nami. Do tej praktyki przywiązany jest odpust zupełny.   
    13. Zgodnie z tradycją, przynajmniej przed „sumą” należy dokonać obrzędu poświęcenia
wody i pokropienia nią wiernych w celu przypomnienia przyrzeczeń złożonych na chrzcie
świętym.   
    14. W dniu 1 stycznia (w Nowy Rok) przypada Światowy Dzień Modlitw o Pokój (wezwanie
w modlitwie powszechnej).   
    15. W „Nowy Rok” przypada I środa miesiąca stycznia – w naszej parafii jest to więc „dzień
misyjny” (zmiana tajemnic w Różach Misyjnych, modlitwa oraz składka na misje nastąpi na
„sumie, tj. o godz. 10:30).   
    16. W tym tygodniu przypadają także: I czwartek, I piątek, I sobota – Msze św. w te dni są
rano o 6:30 i wieczorem o 17:00 (dodatkowo w I piątek o 15:00 Godzina Miłosierdzia z Mszą
św., zaś w I sobotę dodatkowo o 8:00).   
    17. Adoracja dla kandydatów do bierzmowania mimo przerwy świątecznej w szkole będzie
jak zwykle w I czwartek od 15:00 do 20:00   
    18. Natomiast nie będzie w tym tygodniu spotkania liturgicznego dla nich – przyjdą dopiero
za tydzień w piątek 10 stycznia na Adorację przy Żłóbku.   
    19. Adoracja ogólna dla wszystkich parafian – jak zwykle w I piątek od 13:30 – do 22:00.  
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    20. Spowiedź św. będzie tylko przez pół godziny jedynie w I piątek – czyli od 16:30 (bo była
dopiero co spowiedź adwentowa).   
    21. W ten I piątek ksiądz nie będzie jeździł z Komunią Świętą do chorych – jako że dopiero
co był na święta Bożego Narodzenia.   
    22. W sobotę 4 stycznia o godz. 14:00 zawarty będzie sakramentalny ślub – pobiorą się:
Katarzyna Sekuła i Szymon Lupa.   
    23. 5 I przypada II Niedziela po Narodzeniu Pańskim (wigilia Objawienia Pańskiego, czyli
„Trzech Króli”).   
    24. W niedzielę 5 stycznia Msze św. jak dotąd w okresie bożonarodzeniowym, czyli o 7:00 –
9:00 – 10:30 – 12:00 (nie ma o 14:30).   
    25. W dniu 5 stycznia na „sumie” chrzest kolejnego dziecka w parafii.  
    26. W poniedziałek 6 I w Objawienie Pańskie, czyli w „Trzech Króli” podczas każdej Mszy
św. święci się złoto, kadzidło i mirrę oraz kredę, którą wypisujemy na naszych odrzwiach skrót
imion trzech Mędrców: K + M + B 2020 lub C + M + B 2020 (Christus mansionem benedicat).
 
    27. Msze św. w „Trzech Króli” ostatni raz o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 (jeszcze nie ma o
14:30).   
    28. Podczas każdej Mszy św. zgodnie ze wskazaniami „Dyrektorium o pobożności ludowej i
liturgii” po Ewangelii można dokonać ogłoszenia daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych
według wzoru podanego w „kalendarzu liturgicznym”.   
    29. 6 stycznia jest Dniem Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej i Misyjnym Dniem Dziecka
(i zakończenie kolędowania misyjnego).   
    30. Modlimy się też za księży diecezjalnych pracujących na misjach i za wszystkich
misjonarzy pochodzących z naszej diecezji. Pamiętajmy o bracie Janie Mężyku, klaretynie
pracującym w Burkina Faso i s. Stanisławie Siedlarz, służebniczce NMP posługującej w Syberii.
 
    31. W tym dniu (6 I) składka zbierana jest na misje.  
    32. Intencja ewangelizacyjna podana do omodlenia przez Stolicę Apostolską dotyczy
szerzenia pokoju na świecie i brzmi: „ Módlmy się, aby chrześcijanie; ci, którzy wyznają
inne religie; i ludzie dobrej woli szerzyli pokój i sprawiedliwość na świecie
”. Przez cały czas bożonarodzeniowy, aż do 6 I 2020, czyli do Trzech Króli nie są czytane
„wypominki za zmarłych”. 
 
    33. Wizyta duszpasterska (tzw. kolęda) w tym tygodniu: Niedziela 29.12.2019 Godz. 1600 –
Królowa Polska: od p. Dziedzina (Anna i Kazimierz) do p. Kiełbasa (Józefa i Tadeusz), 12
domów – Ks. Proboszcz Godz. 16
00

– Królowa Polska: od p. Damian (Emil i Maria) do p. Krok (Wiesław i Beata), 9 domów – Ks. Jan

Poniedziałek 30.12.2019 
Godz. 9
00

– Królowa Górna: od. p. Poręba (Beata) do p. Michalik (Jan i Krystyna), 19 domów – Ks. Jan
Godz. 9
00

– Mszalnica: od p. Świgut (Wiesław i Bożena) do p. Śmierciak (Andrzej i Ilona), 20 domów – Ks.
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Proboszcz 
Wtorek 31.12.2019 
Godz. 8
00

– Królowa Polska: od p. Grzyb (Jolanta i Mariusz) i Borkowski (Krzysztof i Małgorzata) do p.
Szkaradek (Dorota i Tadeusz), 7 domów – Ks. Jan 
Czwartek 02.01.2020 
Godz. 8
00

– Królowa Górna: od p. Galiców (Maria i Władysław) do p. Siedlarzów (Teresa i Eugeniusz), 15
domów – Ks. Jan Godz. 8
00

– Królowa Górna: od p. Nowak (Anna i Jan) – p. Ogorzałek (Artur) – p. Poręba (Stanisław) do p.
Wielocha (Dariusz i Edyta), 15 domów – Ks. Proboszcz 
Piątek 03.01.2020 
Godz. 8
00 

– Królowa Polska: od p. Porębów (Renata i Edward) do p. Kachniarz (Czesława i Jacek), 11
domów – Ks. Jan  Godz. 8
00 

– Królowa Górna: od p. Bagnickich (Anita i Stanisław) do p. Duda (Agnieszka i Robert), 12
domów – Ks. Proboszcz 
Sobota 04.01.2019 
Godz. 9
00 

– Mszalnica: od p. Kachniarz (Elżbieta i Jarosław) do p. Kruczek (Halina i Stanisław), 11 domów
– Ks. Jan Godz. 9
00

– Królowa Górna: od p. Ptaszkowskich (Stanisława i Marian) do p. Siedlarz (Katarzyna i
Dariusz), 10 domów – Ks. Proboszcz 
Niedziela 05.01.2020 
Godz. 13
30

– Królowa Górna: od p. Wysowskich (Stanisława i Jan) do p. Małysów (Jerzy i Maria), 15
domów – Ks. Jan Godz. 13
30 

– Mszalnica, Cieniawa, Królowa Górna: od. P. Witek (Antoni i Stanisława) do p. Mężyk
(Eugeniusz i Maria), 10 domów – ks. Proboszcz 
Poniedziałek 06.01.2020 
Godz. 13
30

– Mszalnica Zagóra: od p. Jelito (Kazimiera i Piotr) do p. Lompart (Maria i Olek), 17 domów –
Ks. Jan Godz. 13
30

– Królowa Górna: od p. Świgut (Zdzisława i Stanisław) do p. Pazgan (Sabina i Janusz), 13
domów – Ks. Proboszcz

 4 / 5



Niedziela w oktawie BN (Święto Świętej Rodziny) – 29 grudnia 2019

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 29 grudnia 2019 09:17 - 

 
    34. Przygotujmy: pasyjkę, świece, wodę święconą i kropidło, Biblię i zeszyty szkolne oraz
bardzo proszę o obecność domowników.   
    35. Podczas wizyty duszpasterskiej otrzymamy foldery synodalne o grupach apostolskich.  
    36. W tym tygodniu z racji Świąt BN nie ma spotkań formacyjnych, zbiórek i prób różnych
grup parafialnych.   
    37. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
MB Niepokalanie Poczętej, zel. Heleny Ptaszkowskiej.   
    38. Wydatki tego tygodnia: Kupno przed świętami BN: 10 tys. komunikantów; 300 hostii; 6
butelek wina mszalnego „Tokaj”; dwa klosze do świec-akolitek; kadzidło „żywica naturalna”;
kadzidło „Betlejem”; kadzidło ziołowe; obrazki kolędowe duże i małe; pocztówki okolicznościowe
różne z fotografią Prymasa Tysiąclecia.   
    39. Wydatek za albumy o kar. Stefanie Wyszyńskim na nagrody dla dzieci chodzących
sumiennie na Roraty.   
    40. Zakup papieru i tonera do kserokopiarki (5 ryz). Wkłady do laserowej drukarki „LaserJet
1100A” – 4 (szt.).   
    41. Zakup 2 butelek wina do degustacji „na św. Jana Ewangelistę”: „Christus Rex” oraz
„Lacrimae Christi”.   
    42. Zakup 5 ledowych wkładów do „iluminacyjnych oczek”.  
    43. Sprzedałem za 1200 zł pozostałości z dawnych lat styropianu „Austrotherm”, który już
był nieprzydatny i kilkanaście lat zalegał w pomieszczeniu.   
    44. Na wydawanie biuletynu (przy składkach na cmentarz i ogrzewanie) ofiarę złożyli: Maria
i Marek Kotas (30 zł); anonimowo (30 zł). Dzięki.   
    45. Składka zbierana w drugi dzień Świąt BN na Papieski Uniwersytet JP II w Krakowie i
Tarnowie wyniosła 2984 zł.   
    46. Kolędnicy Misyjni rozesłani po sumie 26 XII zebrali sumę: 9473,66 zł + 40 € + 10 ₤ (+
jeszcze dopłacono 50 zł). Bóg zapłać.   
    47. Dziękuję rodzicom i ks. wikariuszowi za opiekę i przygotowanie Kolędników Misyjnych, a
dzieciom za kolędowanie.   
    48. Dziękuję paniom przedszkolankom i przedszkolakom z Królowej Górnej i DSM za
zrobione wspólnie na zajęciach łańcuchy na choinkę.   
    49. Zgodnie z obietnicą i z pięcioletnim już zwyczajem dzieci mają dekoracjami przez nie
zrobionymi przybrane w tym roku trzy choinki.   
    50. Trwa we Wrocławiu rozpoczęte w sobotę Ekumeniczne Spotkanie Młodych „Taizé”.
Pamiętajmy w modlitwie o młodzieży z naszego Dekanatu Nowy Sącz-Wschód, wśród których
jest też młodzież z naszej parafii.   
    51. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Irena i Michał Pazgan; Małgorzata i
Stefan Pazgan; Agnieszka i Marian Pazgan. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z
Królowej Górnej: Stanisława Jędrusik; Józefa i Władysław Nowak; Ewa i Ryszard Kita.   
    52. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł);
„Niedziela” (6 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).   
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