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III Niedziela Zwykła – 24 stycznia 2021

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 24 I – III Niedziela Zwykła (Niedziela Słowa Bożego); albo: wsp. św. Franciszka
Salezego, bpa i dok. Kośc. (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 25 I – Święto Nawrócenia św. Pawła, Apostoła

  

  

Wtorek – 26 I – wsp. śś. Tymoteusza i Tytusa, bpów

  

  

Środa – 27 I – wsp. dow. św. Anieli Merici, dziew.
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Czwartek – 28 I – wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dok. Kośc.

  

  

Piątek – 29 I – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie

  

  

Sobota – 30 I – rozpoczęcie triduum dla kobiet przed Świętem Ofiarowania Pańskiego

  

  

Niedziela – 31 I – IV Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Jana Bosko, prezb. (opuszcza się)

  

  

  

1. Liturgia Słowa, przez opis powołania Jonasza do Niniwy oraz wezwania apostołów, przybliża
nam czym w ogóle jest Boże powołanie do misji głoszenia bliskości Królestwa Bożego oraz
nawoływania do nawrócenia.
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2. Przeżywamy dziś III Niedzielę Okresu Zwykłego przed W. Postem. Jest ona wyznaczoną
przez papieża „Niedzielą Słowa Bożego”.

  

  

3. W ogłoszeniach wysłuchamy Komunikatu Księdza Biskupa o święceniach biskupich ks.
Artura Ważnego.

  

  

4. Od tygodnia wróciliśmy do zwyczajnego porządku niedzielnego – Msze św. tylko w nowym
kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.

  

  

5. Dziś przy wszystkich Mszach św. w całej Polsce kwestuje się na ofiary trzęsienia ziemi w
Chorwacji.

  

  

DZIŚ, tj. W NIEDZIELĘ 24 I, NA NIEDŁUGO PRZED MSZĄ ŚW. POPOŁUDNIOWĄ ZMARŁA
NASZA PARAFIANKA: ŚP. JANINA OCHWAT; przy trumnie różaniec w poniedziałek o 17:30; 
pogrzeb we wtorek o 14:00 
(13:30 wprowadzenie trumny i różaniec). Niech odpoczywa w pokoju.
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6.  Trwa do jutra rozpoczęty w poniedziałek 18 stycznia ekumeniczny „Tydzień Modlitw o
Jedność Chrześcijan”.

  

  

7. Jutro, tj. w poniedziałek 25 stycznia przypada Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła –
Msze św. rano o 6:30 i wieczorem o 17:00.

  

  

8. W poniedziałek 25 I przypada też 7 rocznica sakry biskupa pomocniczego ks. bpa dr
Stanisława Salaterskiego – pamiętajmy o nim.

  

  

9. We wtorek 26 stycznia wspomina się dwóch biskupów wyświęconych przez św. Pawła
Apostoła Narodów i towarzyszy jego misyjnych podróży świętych Tymoteusza i Tytusa – jest to
także „ Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce”.

  

  

10. W środę 27 I przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Modlić się
będziemy podczas Nowenny do MBNP.
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11. W czwartek wspomnienie liturgiczne św. Tomasza z Akwinu, patrona katolickich uczelni („n
ajwiększego świętego wśród uczonych i największego uczonego wśród świętych”
).

  

  

12. W czwartek 28 stycznia dla kapłanów Dzień Skupienia o 19.00 w sanktuarium św. Rity w
Nowym Sączu: najpierw nabożeństwo; później kongregacja dekanalna (w kościele) i
komunikaty Księży wg poszczególnych agend.

  

  

13. Już w czwartek 28 stycznia od południa do północy w piątek 29 stycznia można zyskać
odpust zupełny za nawiedzenie kościoła katedralnego w związku z piątkową „rocznicą jej
poświęcenia” i za odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga Ojca”.

  

  

14. W piątek 29 stycznia w Tarnowie przypada Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki
Katedralnej – jest ona „matką kościołów diecezji”, stąd święto to rozciąga się na wszystkie
kościoły całej diecezji.

  

  

15. W dniach 29-31 stycznia trwa X Forum Formacyjne: Moc Misji – Tajemnica Eucharystii.
Program podany jest w gablocie kościoła.
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16. W związku z tym u nas przed Godziną Miłosierdzia, tj. od 14:30 w bocznej kaplicy Adoracja
(w formie proponowanej przez kurię).

  

  

17. W sobotę 30 I, o godz. 10:00 transmitowane będą w TV TRWAM oraz przez Radio RDN
święcenia biskupie ks. Artura Ważnego.

  

  

18. W sobotę 30 I rozpoczyna się triduum dla kobiet przed Świętem Ofiarowania Pańskiego
(MB Gromnicznej – 2 lutego).

  

  

19. Przed nami IV Niedziela Okresu Zwykłego przed Wielkim Postem – zwyczajny porządek
niedzielny: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.

  

  

20. Przed „wotywą”, tj. przed Mszą św. o 9:00 w niedzielę za tydzień 31 stycznia w naszej
świątyni będzie wspólne kolędowanie zespołu „Uradowani” – zapraszam 20 minut wcześniej, tj.
na 8:40 (kilkanaście kolęd). W związku z tym wypominki będą o 14:15.
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21. Natomiast także w niedzielę najbliższą 31 stycznia 30 minut przed „sumą” będzie wspólne
kolędowanie razem z panem Organistą. Zapraszam uczestników „wotywy” o pozostanie przez
30 minut, a uczestników „sumy” o przyjście 30 minut wcześniej, tj. na 10:00.

  

  

22. Niedziela 31 stycznia, jako ostatnia w miesiącu, jest „Niedzielą Synodalną” z własną
wyznaczoną przez ks. Biskupa liturgią.

  

  

23. Niedziela ta będzie także okazją do modlitwy za chorych, bo jest to „Światowy Dzień
Chorych na Trąd”.

  

  

24. W niektórych parafiach w niedzielę 31 I przypada już pierwsza Adoracja IHS z racji
„Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego”.

  

  

25. Są trzy różne schematy tego nabożeństwa – tj. „Nabożeństwo Czterdziestogodzinne”
odprawia się:
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a. albo przez trzy kolejne niedziele poprzedzające Wielki Post (od IV do VI niedzieli Okresu
Zwykłego)

  

  

b. albo przez cały tzw. „tłusty czwartek”, czyli ostatni przed Środą Popielcową

  

  

c. albo popołudniami przez trzy kolejne dni bezpośrednio poprzedzające Środę Popielcową
(ndz.-wt.)

  

  

26. W naszej parafii skorzystamy z możliwej wersji „b”, czyli całodzienna adoracja w „tłusty
czwartek” – będzie to 11 II.

  

  

27. W dalszym ciągu zapraszam do kolędowania przy zachowanych dekoracjach świątecznych
(do 2 lutego, tj. do MB Gromnicznej).
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28. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie II „Róża rodziców
modlących się za swe dzieci" – p.w. św. Jana Pawła II, zel. Katarzyny Gruca.

  

  

29. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych:

  

  

● w piątek o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii (DSM ma spotkania na
zmianę: raz czwartek, raz piątek
)

  

  

● w piątek o 16:00 – zbiórka ministrantów (w salce nad zakrystią)

  

  

● w piątek o 18:00 – w kościele spotkanie z dziećmi klas III i ich rodzicami w ramach
przygotowania do I Komunii Św.

  

  

● w piątek o 19:00 – spotkanie KSM na starej plebanii
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● w sobotę o 9:00 – próba scholii dziecięcej (na chórze)

  

  

30. Już teraz zapowiadam, iż w niedzielę za dwa tygodnie 7 lutego o 11:30 na starej plebanii
spotkanie Rady Parafialnej. Zapraszam.

  

  

31. Wydatki tego tygodnia: za remont kilku starych przenośnych urządzeń nagłaśniających
porzuconych w szopach – 120 zł.

  

  

32. Zapłaciłem rachunki za gaz: w kościele 3912,64 zł, na starej plebanii 415,32 zł oraz za
opłatę z nowej plebanii 22,13 zł.

  

  

33. Zapłaciłem też rachunek za urzędowy telefon stacjonarny w kancelarii – 161,81 zł. Razem
wydałem sumę: 4 631,90 zł.
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34. Dziękuję za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i na utrzymanie cmentarzy – wiele z nich
jest wyższych od ustalonego 70 zł. Najczęściej składano ofiary 100 zł (a nawet były 2 ofiary po
200 zł).

  

  

35. Przy okazji składania w kopertach ofiar na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarzy
złożono także datki po 30 zł ze wskazaniem: „na utrzymanie strony internetowej parafii i
wydawanie biuletynu” – byli to: Anna i Tomasz Witek (30 zł); Maria i Stanisław Rymanowicz (30
zł); Elżbieta i Tomasz Kogut (30 zł); Lucyna i Jan Gomółkowie (50 zł); Janina Groń (50 zł); Anna
i Mariusz Barankiewicz (30 zł); Maria i Dawid Lorek (100 zł); Maria i Stanisław Lebda (30 zł);
Helena i Józef Ptaszkowscy (30 zł); Agata i Stanisław Zaczyk (30 zł); Teresa i Alojzy Barscy (30
zł); Leonia Witek (30 zł); Elżbieta i Janusz Chełminiak (30 zł); Kazimiera i Jan Kachniarz (30 zł);
Jan Kocemba (30 zł); Maria i Józef Kruczek (30 zł). Dzięki.

  

  

36. 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).

  

  

37. Zamykajmy drzwi kościoła, bo jest ogrzewany – przypominają nam o tym zawieszone kartki.
Z góry dziękuję.
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38. Od 7 XI cała Polska jest „czerwoną strefą”, a od 27 XII jesteśmy w „narodowej
kwarantannie” z nowymi z jej ograniczeniami. Przedłużono ją od 17 I do 31 I. 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.

  

  

39. Dziękuję Szymonowi Kmakowi za odgarnięcie quadem alejki głównej na cmentarzu oraz
placów przy kościele i plebanii.

  

  

40. Zaś za ręczne odśnieżanie koło kościoła, jak i schodów także w tym tygodniu dziękuję
Januszowi Gaborkowi.

  

  

41. Jak informowałem, wykonane są już dwie płaskorzeźby do planowanych 17 stacji – jedną z
nich sfinansowała jedna rodzina, a o drugą z nich padło zapytanie innej rodziny:

  

  

a. płaskorzeźbę: „Zwiastowanie Pańskie” (25 III) sfinansowała rodzina Marii i Jerzego Małysów
(2000 zł)
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b. zaś o płaskorzeźbę: „Nawiedzenie Świętej Elżbiety” (31 V) wstępnie o jej sfinansowanie
pytała inna rodzina z parafii

  

  

42. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Dariusz i Edyta Wielocha; Renata i
Krzysztof Gaborek; Maria Siedlarz. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej
Górnej: Janina Witek; Kazimiera Ogorzały; Włodzimierz i Lucyna Ogorzały.

  

  

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

  

  

44. 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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