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Święto Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2021

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 10 I – Święto Chrztu Pańskiego (koniec Okresu Narodzenia Pańskiego)

  

  

Środa – 13 I – wsp. dow. św. Hilarego, bpa i dok. Kośc.

  

  

Sobota – 16 I – wsp. dow. bł. Pawła Manny, prezb (wpis w Martyrologium Rzymskim) –
założyciela PUM

  

  

Niedziela – 17 I – II Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Antoniego, opata (opuszcza się)
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1. Liturgia Słowa przywołuje „wodę zbawienia”, o której mówi prorok Izajasz i św. Jan Apostoł –
jest ona poprzez chrzest nawrócenia Jana Chrzciciela zapowiedzią ustanowionego przez
Jezusa sakramentu chrztu świętego zaczynającego przygodę sakramentalną nas, chrześcijan.

  

  

2. W tę niedzielę (10 I) przypada Święto Chrztu Pańskiego – jest to liturgiczny koniec Okresu
Narodzenia Pańskiego.

  

  

3. W celu przypomnienia chrztu świętego podczas każdej Mszy św. obrzęd niedzielnego
pokropienia wodą święconą zamiast aktu pokutnego (aspersja następuje po odnowieniu
przyrzeczeń chrzcielnych wyznania wiary w Trójcę Świętą i wyrzeczenia się diabła, zła i
grzechu).

  

  

4. Też w tę niedzielę drugą miesiąca (10 I) po 7:00 zmianka tajemnic w Różach Kobiet
(zelatorki otrzymają foldery z intencjami na cały rok).

  

  

5. Również 10 stycznia zwyczajowo składka inwestycyjna w parafii.

  

  

 2 / 14



Święto Chrztu Pańskiego - 10 I 2021

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 10 stycznia 2021 06:32 - Poprawiony poniedziałek, 11 stycznia 2021 21:11

6. W tym dniu Msze św. po raz ostatni w porządku świątecznym i rozszerzonym: 7:00 – 9:00 –
10:30 – 12:00 – w cerkwi o 14:30.

  

  

7. Od niedzieli za tydzień (17 I) wrócimy już do zwyczajnego porządku już tylko w nowym
kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 –14:30.

  

  

8. Choć Święto Chrztu Pańskiego 10 stycznia kończy Okres Bożego Narodzenia, to tradycyjnie
dekoracje bożonarodzeniowe pozostawia się do Święta Ofiarowania Pańskiego czyli do „Matki
Boskiej Gromnicznej” (2 lutego).

  

  

9. Tak jest w świątyniach, ale zachęcam do zachowania dekoracji świątecznych po domach i
kolędowania również do 2 lutego.

  

  

10. W dalszym ciągu do Święta Chrztu Pańskiego (tj. do 10 stycznia) wspiera nas posługą ks.
Piotr Adamczyk. Bóg zapłać.
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11. Po tej niedzieli (10 stycznia) rozpoczyna się część pierwsza „mała” Okresu Zwykłego (w
ciągu roku) przed Wielkim Postem.

  

  

12. Czytania są odtąd z tomu III lekcjonarza mszalnego (cykl niedzielny – B; cykl czytań
powszednich – Rok I); brewiarz – tom III.

  

  

13. Jutro, tj. w poniedziałek 11 stycznia poza parafią rozpoczynają się aż trzy gregorianki:

  

  

a. za śp. Józefę Surma – celebrans: ks. Krzysztof Faber, dyrektor Radia Doxa w Opolu

  

  

b. za śp. Eugeniusza Surmę – celebrans: ks. Mariusz Bakalarz, wicekanclerz Kurii
Częstochowskiej

  

  

c. za śp. Annę Pazgan – celebrans: ks. Maksymilian Park w Częstochowie
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14. W czwartek 14 stycznia przypada pierwsza rocznica śmierci księdza prałata Stanisława
Pasyka – kolejna Msz św. za niego o 17:00.

  

  

15. Pod sobotnią datą 16 stycznia w Martyrologium Rzymskim wpisany jest bł. Paweł Manna –
założyciel Papieskiej Unii Misyjnej.

  

  

16. W najbliższą niedzielę 17 I  wracamy już do zwyczajnego porządku Mszy św. – czyli: 7:00 –
9:00 – 10:30 – 14:30 (w kościele).

  

  

17. Też od niedzieli 17 stycznia powracamy po świętach do wypominków za zmarłych przed
Mszami św. o 7:00 oraz przed 9:00.

  

  

18. W niedzielę za tydzień 17 stycznia (II Niedzielę Zwykłą w ciągu roku) przypada „Dzień
Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce
”.
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19. W minionym tygodniu „drugie” zamówione intencje znów odprawiał ks. Jan w szpitalu, gdzie
udał się na drugi etap leczenia.

  

  

20. Zaś od poniedziałku do soboty (11-17 stycznia) część „drugich” zamówionych intencji
odprawia ks. proboszcz poza parafią (mini-urlop).

  

  

21. Hasło Kolędników Misyjnych pochodzi z języka Masajów (język guarani): „Eitim canapó
Tupâ napέ” (W Panu bracia się radujcie).

  

  

22. Hasło dziesięciolecia „Orszaków Trzech Króli” w tym roku wyjęte było z pieśni Jana
Kochanowskiego: „ Panu dzięki oddawajmy”.

  

  

23. Można jeszcze zabrać sobie do rodziny broszurę „Z kolędą w domu” rozdawaną przez
sześć „ Mszy
kolędowych ” z
celebrą domową.
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24. Jeśli wprowadził się ktoś w tym roku do nowego domu i pragnął go poświęcić, może z tym
zwrócić się indywidualnie do kapłana.

  

  

25. Święta wielkanocne i inne „ruchome” święta (proklamowane w Trzech Króli): 17 II – Środa
Popielcowa; 4 IV – Wielkanoc (poprzedzona Triduum Paschalnym); 16 V – Wniebowstąpienie;
23 V – Zesłanie Ducha Świętego; 3 VI – Boże Ciało; 28 XI – I Niedziela Adwentu.

  

  

26. W tym tygodniu nadal z racji ferii nie ma spotkań parafialnych grup.

  

  

27. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna p.w. św.
Maksymiliana Marii Kolbego,
zel. Janiny Siedlarz.

  

  

28. Wydatki tego tygodnia: Zakup 54 napojów (pomarańczowych, multiwitaminy i jabłkowych)
dla Kolędników Misyjnych.
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29. Nabycie 300 egzemplarzy broszurek (rozdanych podczas Mszy św. kolędowych: „Z kolędą
w domu”.

  

  

30. Zapłaciłem za podstawową transzę przydzielonych świec „Caritas” (później dokupywane od
razu rozliczyłem i zapłaciłem).

  

  

31. Nabycie 200 sztuk zestawów kadzielnych do domów (kadzidło z węgielkiem i kredą) po 1,40
zł za sztukę.

  

  

32. Jeszcze dodatkowy zakup 20 sztuk żarówek ledowych 10 wat (= 66W) firmy „Palladium” (po
4,89 zł).

  

  

33. Zakup do kuchni artykułów na śniadania dla księdza pomagającego nam przed świętami i
po świętach BN.
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34. Zakup plastikowej łopaty do odśnieżania oraz worek soli do podtapiania gołoledzi.

  

  

35. Dorobienie kluczy do kościoła (kaplicy adoracyjnej), bo stary się złamał.

  

  

36. Składka z 3 stycznia na cele diecezjalne wyniosła 2684,76 zł.1

  

  

37. Składka z 6 stycznia przeznaczona jest jak co roku na cele misyjne wyniosła 2344 zł.

  

  

38. Za nabytą mieszankę węgielka, kadzidła i kredy oraz samej kredy z przeznaczeniem
dochodu na cele misyjne zebrano sumę – 778,10 zł + 4,50 € (minus 280 zł + 26 zł za zakup
zestawów oraz kredy) = dochód na misje 472 zł + 4,5 €.

  

  

39. Dzieci kolędujące w świątyni zebrały razem sumę 5131,30 zł + 3 € (w tym poszczególne
grupy zebrały: I grupa o 7:00 – sumę 724 zł; grupa II o 9:00 – sumę 1586,30 zł; grupa III o
10:30 – sumę 1421 zł + 3 €; grupa IV o 12:00 – sumę 1400 zł). I dzieciom za kolędowanie i ich
rodzicom za ich przygotowanie bardzo dziękuję.
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40. Dziękuję małżeństwu z pobliża kościoła – za ofiarę 1000 zł na kościół (przeznaczam ją na
kaplicę).

  

  

41. Dzięki za ofiary złożone w większości anonimowo, jako podziękowanie za kolędę – w
całości przeznaczam je na kościół.

  

  

42. Bóg zapłać za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła oraz na utrzymanie cmentarzy, tym
bardziej, że wiele z nich jest wyższych niż wyznaczone 70 zł (30 + 40 zł).

  

  

43. Przy okazji składania w kopertach ofiar na ogrzewanie kościoła i otrzymanie cmentarzy
złożono także datki na utrzymanie strony internetowej parafii i wydawanie biuletynu: Kazimiera i
Józef Ślipek (30 zł); Małgorzata Mężyk (30 zł); Tadeusz Szczepka (30 zł); Maria i Władysław
Galica (30 zł); Kazimiera i Dominik Ochwat (30 zł); Maria i Jerzy Małysa (30 zł); Maria i marek
Kotas (30 zł); Kazimiera i Jan Poręba (30 zł); Renata i Krzysztof Gaborek (30 zł); Maria i Jan
Trajan (30 zł); Zdzisława i Stanisław Poręba (30 zł); Renata i Bogusław baran (30 zł); Monika i
Piotr Ochwat (30 zł).
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44. Opłaty za zimowe ogrzewanie kościoła i sprzątanie cmentarzy nadal pozostają bez zmian –
tj. 40 zł + 30 zł (razem 70 zł). Można je ciągle składać w formie tradycyjnej w kopertach na tacę
lub przelewem na pierwsze podane (lub któreś z 3 kont parafialnych).

  

  

45. Zamykajmy drzwi kościoła, bo jest ogrzewany – przypominają nam o tym zawieszone kartki.
Z góry dziękuję.

  

  

46. Od 7 XI cała Polska jest „czerwoną strefą”, a od 27 XII do 17 I jesteśmy w „narodowej
kwarantannie” z nowymi z jej ograniczeniami. Bądźmy ostrożni (higiena, dystans i maski, a
także dodatkowo aplikacja covidowa i wietrzenie) czyli DDM A+W. W kościele może być 1
osoba na 15 m 2 czyli średnio w odstępach prawie co 4 m – co u nas teraz daje razem: 58 +
osoby w asyście
(nawa główna + kościół dolny + kaplica + chór + prezbiterium). Chrońmy osoby starsze i
schorowane – zaopiekujmy się nimi i pomóżmy im w sprawunkach i innych powinnościach.

  

  

47. Nadal z tyłu kościoła od 2 tygodni są strażackie kalendarze i obok ich puszka (bo w
pandemii nie chodzą po domach).

  

  

48. A oto dzieci, które kolędowały 6 stycznia po Mszach św. dopołudniowych jako Kolędnicy
Misyjni : Gru
pa I o godz. 7:00
– Wiktor Kumorek; Julia Zaczyk; Karolina Witek; Marta Siedlarz; Dominik Groń; 
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Grupa II o godz. 9:00
– Julia Marszałek; Karol Janus; Dawid Świgut; Kacper Król; Bartłomiej Król; Emilia i Jan
Skoczeń; Krzysztof Cieńki; 
Grupa III o godz. 10:30
– Karol Wielocha; Anna Michalik; Konrad Kmak; Adrian Grybel; Barbara Marszałek; Milena
Kogut; Julia Groń; 
Grupa IV o godz. 12.00
- Filip Jelito; Klaudia Jelito; Joanna Janus; Zuzanna Ogorzałek; Blanka Hombek; Lena
Bochenek; Laura Jurkiewicz; Karol i Maciej Groń. Bardzo, ale to bardzo dziękuję zarówno
dzieciom, jak i ich rodzicom. Po występie d
zieci otrzymały „coś na osłodę”.

  

  

49. Dziękuję Romanowi Paganowi za dwie zgrzewki ofiarowanych kurzych jajek.

  

  

50. W związku z rozpoczynającym się 1 stycznia 2021 Jubileuszowym Rokiem Jakubowym,
Stolica Apostolska wydała dekret o możliwości uzyskania odpustu zupełnego w tym Roku pod
podanymi warunkami w wyznaczonych kościołach stacyjnych (w załączeniu). Na terenie naszej
diecezji są to następujące kościoły:

  

  

· kościół p.w. NMP Matki Kościoła i sanktuarium św. Jakuba Starszego, Apostoła w Brzesku

  

  

· kościół p.w. św. Jakuba St. Ap. w Podegrodziu
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· kościół p.w. św. Jakuba St. Ap. w Tuchowie

  

  

W tym kontekście w sanktuarium św. Jakuba w Brzesku, znajdującym się przy Drodze Via
Regia ,
odbyła się inaugurację Jubileuszowego Roku Świętego Jakuba. Główna uroczystość
przeżywana była w niedzielę 3 stycznia o godz. 11.45 i przewodniczył jej bp Wiesław
Lechowicz.

  

  

51. 8 grudnia 2020 Papież Franciszek ogłosił też „Rok św. Józefa”. Wydał z tej okazji List
Apostolski Patris Corde (ojcowskim sercem). Penitencjaria Apostolska opublikowała
jednocześnie specjalny dekret informujący o warunkach uzyskiwania Odpustu zupełnego.

  

  

52. Na ogłoszenie Roku św. Józefa wybrano datę 8 XII 2020, bo wtedy upłynęło 150 lat, od
kiedy Dekretem „Quemadmodum Deus” bł. Papież Pius IX, poruszony ciężką i bolesną goryczą
czasów, w których znajdował się Kościół prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa
Patronem Kościoła Katolickiego.
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53. W Tarnowie z racji ogłoszonego przez Papieża „Roku św. Józefa” 19-go każdego miesiąca
2021 roku w kościółku akademickim będą uroczyste Msze św. z konferencją tematyczną o św.
Józefie i świadectwem „św. Józef w moim życiu” – patrz afisz w gablocie.

  

  

54. Koło kaplicy bocznej można zobaczyć wykonane dwie z siedemnastu płaskorzeźb do
„dróżek maryjnych świąt”, jakie w przyszłości są planowane między oboma naszymi kościołami
(pierwsza i ostatnia będą większe) – to jest druga i trzecia stacja (rozliczę za tydzień).

  

  

55. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Zenon i Anna Poręba; Jan i Kazimiera
Poręba; Wiesław i Lucyna Janus. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej
Górnej: Leszek, Lucyna Nowak; Dariusz i Edyta Wielocha; Józef i Maria Gaborek.

  

  

56. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w
KG (od strony 120) – 
koszt 85 zł.

  

  

57. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (po 6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5
zł); „Mały Gość Niedzielny – z szopką bożonarodzeniową do sklejenia (5 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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