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III Niedziela Zwykła – 26 stycznia 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 26 I – III Niedziela Zwykła (Synodalna); albo: wsp. śś. Tymoteusza i Tytusa,
biskupów

  

  

Poniedziałek – 27 I – wsp. dow. św. Anieli Merici, dziew.

  

  

Wtorek – 28 I – wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dok. Kośc.

  

  

Środa – 29 I – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie
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Piątek – 31 I – wsp. św. Jana Bosko, prezb.

  

  

I Sobota – 1 II – wotywa o Niepokalanym Sercu NMP

  

  

I Niedziela – 2 II – Święto Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej)

  

    
    1. Lit. Słowa zaprasza nas do wyjścia z „kroczenia w ciemności grzechu” i szczerego
nawrócenia unikającego wszelkich podziałów.     
    2. Ta niedziela synodalna po raz pierwszy z ustanowienia papieża Franciszka jest
„Niedzielą Słowa Bożego” (III Niedzielę Zwykłą).     
    3. W tę niedzielę (26 stycznia) świętuje się Światowy Dzień Chorych na Trąd.    
    4. Również w tę niedzielę 26 I przypada Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce.    
    5. Dziś 26 I, zgodnie z zapowiedzią, o g. 10:30 Msza św. w int. rodzin odwiedzanych przez
kapłanów „o bł. Boże w nowym roku”.     
    6. Także w tę niedzielę 26 I przypada 6 rocznica święceń biskupich biskupa pomocniczego
ks. bpa Stanisława Salaterskiego.     
    7. W poniedziałek 27 I obchodzi się Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
 
 
    8. W tym roku w tym tygodniu przypada też 75 rocznica wyswobodzenia
Auschwitz-Birkenau.     
    9. Od poniedziałku na urlop feryjny wyjeżdża ks. Jan, stąd część Mszy św. będzie
odprawiana poza parafią (inne jako druga o 7:00).     
    10. We wtorek 28 I od południa do środy 29 I do północy można zyskać odpust zupełny za
nawiedzenie kościoła katedralnego i pobożne odmówienie tam „Ojcze nasz…” i „Wierzę…”.
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    11. W środę w naszej diecezji przypada Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej
w Tarnowie – Msze św.: poza parafią o godz. 6:30 i w parafii o godz. 17:00.     
    12. W czwartek 30 I rozpoczyna się triduum dla kobiet (z możliwością spowiedzi w sobotę 1
II o 16:00) przed Świętem Ofiarowania Pańskiego.     
    13. W sobotę 1 II przypada I sobota lutego – Msze św. rano o 6:30 i 8:00 oraz wieczorem o
17:00 (z pierwszosobotnią Adoracją IHS).     
    14. W niedzielę 2 II przypada Święto Ofiarowania Pańskiego popularnie zwane „Matki Bożej
Gromnicznej”.     
    15. Msze św. w zwyczajowym porządku niedzielnym z Adoracją IHS: 7:00 – 9:00 – 10:30 –
14:30.     
    16. Podczas każdej Mszy św. nastąpi poświęcenie gromnic – przynieśmy je do kościoła.    
    17. Świece gromniczne zapalamy: na rozpoczęcie Mszy św. w czasie procesji (gasimy po
„Chwała…”) w czasie Ewangelii (zapalamy podczas „Alleluja…”) podczas Modlitwy
Eucharystycznej (od dialogu prefacji „Pan z wami…”, aż do zakończenia doksologii „Przez
Chrystusa…).     
    18. W dniu 2 lutego (w tym roku niedziela) przypada „Światowy Dzień Życia
Konsekrowanego”.     
    19. Z tej racji 2 II składka przeznaczona jest na zakony klauzurowe w diecezji.     
    20. Zamiast homilii odczytany będzie List Przewodniczącego Komisji ds. Instytutów Życia
Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego na Dzień Życia Konsekrowanego pt.
„Wielka tajemnica Wiary”.     
    21. Po „prymarii” (po 7:00) zwyczajowo zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn.    
    22.  Podczas Mszy św. wotywnej (o 9:00) zaśpiewa i zagra zespół młodzieżowy
„Uradowani”.     
    23. Na miesiąc luty Stolica Apostolska wyznacza intencję powszechną do omodlenia także
dla Róż Różańcowych dotyczącą słuchania wołania migrantów: „Módlmy się, aby krzyk
braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów handlarzy ludzi, był słyszany i
brany pod uwagę” .     
    24. Zelatorzy w tym tygodniu (mężczyźni 2 II, a kobiety 9 II) otrzymają foldery z intencjami
modlitewnymi na cały rok 2020.     
    25. Do 2 II, tj. do Ofiarowania Pańskiego (MB Gromnicznej) tradycyjnie jeszcze kolędujemy
– do czego usilnie namawiam.     
    26. Też aż do 2 lutego można pozostawić dekoracje świąteczne – szopki i choinki.     
    27. Cały miesiąc luty poświęcony jest „modlitwom za konających” – modlić się będziemy za
nich w „modlitwie wiernych”.     
    28. 28. Za zmarłego 14 stycznia śp. ks. prał. Stanisława Pasyka, którego pogrzeb miał
trzy etapy (w poniedziałek 20 I o 15:00 w Królowej Górnej; we wtorek 21 I o 18:30 w
kościele św. Józefa w Świdnicy i w środę 22 I o 11 w kościele NMP Królowej Polski w
Świdnicy) odprawione będą 182 Msze św. (165 zamówionych indywidualnie oraz 17 od
uczestników pogrzebu).     
    29. Za śp. ks. prałata Stanisława Pasyka u oo. Jezuitów w Jastrzębiej Górze we wtorek 21 I
rozpoczęły się Msze św. „gregoriańskie” (do 19 II). Także w Świdnicy odprawione będą dwie
„gregorianki”: jedna u oo. Paulinów, a druga w Domu Księży Emerytów.     
    30. W Świdnicy odprawione już były za Niego trzy Msze św. pogrzebowe: z okazji 7 dnia po
śmierci – we wtorek 21 I, g. 18:30 – od Zakładu Pogrzebowego „Sławomir Hajduga” 1/2 (ks.
proboszcz) z okazji pogrzebu (w środę 22 I, g. 11:00) – od Liturgicznej Służby Ołtarza 1/8 z
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okazji pogrzebu w (środę 22 I, g. 11:00 – od dzieci ze scholii (ks. wikariusz)     
    31. . Do Świdnicy autokarem udało się 53 naszych parafian. Dziękuję.     
    32. Najserdeczniej jak mogę wyrażam wdzięczność za Waszą modlitewną obecność
na Różańcach i Mszy św. pożegnalnej, zamówione za mojego stryja Msze św., strażakom
za niesienie trumny, ministrantom i lektorom za służbę liturgiczną oraz mojemu
pomocnikowi ks. wikariuszowi za zaangażowanie i ciągłe oferowanie się z pomocą w
tych trudnych dniach. Wielkie „Bóg zapłać!”.     
    33. Dziękuję firmie pogrzebowej „Sławomir Hajduga” za część usług wykonanych
darmowo „w gratisie”.     
    34. Serdecznie dziękuję właścicielom domu weselnego „Kana” za pełne
zasponsorowanie aż 50 obiadów dla moich gości na pogrzebie.     
    35. Jeszcze raz informuję, iż wszelkie koszty związane z organizacją pogrzebu
poniosłem osobiście – bez obciążania parafii w jakimkolwiek stopniu.     
    36. Aktualnie odprawiane są poza parafią trzy Msze św. „gregoriańskie”: w Afryce w
Burkina Faso (od 12 I do 10 II) gregorianka: 
+ Zofia Mężyk 
(odprawia misjonarz Klaretyn) w Jastrzębiej Górze nad Bałtykiem u oo. Jezuitów (od 21 I do 19
II) gregorianka: + 
ks. Stanisław Pasyk 
(odprawia o. Ryszard Friedrich, SJ) w Wiślinie w Archidiecezji Gdańskiej (od 27 I do 25 II)
gregorianka za: 
+ Zdzisław Grybel
(odprawia ks. Piotr Radzik rodem z Ptaszkowej)
 
 
    37. Na czas ferii zawieszone są spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup
parafialnych.     
    38. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn
p.w. św. Józefa, zel. Józefa Ruszkowicza.     
    39. Bierzmowanie w tym roku będzie w Królowej Górnej w poniedziałek 16 III 2020, g. 15.30
(III tydzień WP) – szafarzem sakramentu będzie ks. bp Stanisław Salaterski.     
    40. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem za telefon w kancelarii parafialnej. Za utrzymanie
strony parafialnej i Internet.     
    41. Zapłaciłem za gaz: za grzanie w kościele; za gaz na starej plebanii; za przesył (faktury w
gablocie).     
    42. Za reflektorki ledowe (5 sztuk); zwykłe żarówki „Philips” (po 40 wat – 5 sztuk); płyn
„Ludwik”.     
    43. Przy okazji opłat na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarzy na wydawanie
biuletynu i utrzymanie w Internecie strony parafialnej ofiarę złożyli: Maria i Jerzy Małysa (30 zł).
Dziękuję.     
    44. Kongregacje duszpasterskie odbędą się 31.01 – w Nowym Sączu w Bazylice św.
Małgorzaty; 1.02 praz 8.02 – w Tarnowie w WSD.     
    45. Przypadająca w tym roku setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II będzie okazją do
Narodowej Dziękczynnej Pielgrzymki do Rzymu. Wierni ze wszystkich polskich diecezji
zgromadzą się 17 maja na Placu św. Piotra na wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem Ojca
Świętego Franciszka. Dla osób indywidualnych i grup parafialnych, ruchów oraz stowarzyszeń,
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została przygotowana przez Diecezjalne Duszpasterstwo Pielgrzymkowo – Turystyczne „ITER”
oferta wyjazdu do Rzymu. Zgłoszenia indywidualne i grupowe są przyjmowane w Biurze „ITER”
przy ul. Urszulańskiej 9 w Tarnowie do 15 lutego 2020 r. Do wiadomości: Termin pielgrzymki dla
osób indywidualnych: 12–21.05.2020. Szczegółowe informacje: DDPT „ITER”, Tarnów, ul.
Urszulańska 9; Tel. 14 689 14 01, +48 728 817 147 lub 736 622 333; Mail: pielgrzymki
@ddpt-iter.pl
www.ddpt-iter.pl
 
 
    46. W czasie, jaki przed nami, rozpocznie się kopanie rowów po parkingach kościelnych i
przez drogę dla położenia kabli wykonywane przez firmę „S&M Energia S. C.” Sz. Karweckiego
i M. Rychlickiego. Teren potem będzie ubity, podsypany i uporządkowany.     
    47. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Aneta i Andrzej Janus; Anna i
Michał Janus; Józefa i Mieczysław Janus. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z
Królowej Górnej: Sylwia i Krzysztof Groń; Teresa Siedlarz; Łucja Radzik.     
    48. Na stoliku z przodu (przy szopce) są do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne „Dzień
Pański” na poszczególne niedziele.     
    49. 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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