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IV Niedziela Zwykła – 31 stycznia 2021

  

  

W tygodniu:

  

  

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

  

  

Poniedziałek – 1 II – rozpoczęcie miesiąca modlitw za konających

  

  

Wtorek – 2 II – Święto Ofiarowania pańskiego (MB Gromnicznej)

  

  

I Środa – 3 II – wsp. dow. św. Błażeja, bpa i męcz.; albo: św. Oskara, bpa
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I Czwartek – 4 II – wotywa o Eucharystii lub o Jezusie Chrystusie Wiecznym Kapłanie

  

  

I Piątek – 5 II – wsp. św. Agaty, dziew. i męcz. (wotywa o NSPJ)

  

  

I Sobota – 6 II – wsp. śś. Pawła Miki i Towarzyszy, męcz (wotywa o NSNMP)

  

  

I Niedziela – 7 II – V Niedziela Zwykła (z Adoracjami IHS)

  

  

  

1. Liturgia Słowa każe nam poddać się proroctwom, jakie przekazali nam Boży mężowie i żyć
godnie bez grzechu w wolności dzieci Boga.
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2. Dziś IV Niedziela Okresu Zwykłego przed Wielkim Postem – zwyczajny porządek niedzielny:
7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.

  

  

3. Dzisiaj (31 I) przed „wotywą”, tj. przed Mszą św. o 9:00 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.

  

  

4. Także w tę niedzielę 30 minut przed „sumą” będzie wspólne kolędowanie razem z panem
Organistą. Zapraszam:

  

  

· zarówno uczestników „wotywy” do pozostania przez 30 minut, tj. do 10:00

  

  

· jak i uczestników „sumy” do przyjścia 30 minut wcześniej, tj. na 10:00.

  

  

5. Niedziela 31 stycznia, jako ostatnia w miesiącu, jest też „Niedzielą Synodalną” z własną
liturgią wyznaczoną przez ks. Biskupa.
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6. W tę niedzielę 31 stycznia przypada także „Światowy Dzień Chorych na Trąd”.

  

  

7. Trwa rozpoczęte w sobotę 30 I triduum dla kobiet przed Świętem Ofiarowania Pańskiego
(MB Gromnicznej – 2 lutego).

  

  

8. Dziś, tj. w niedzielę 31 I, w niektórych parafiach przypada już pierwsza Adoracja IHS z racji
„Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego”.

  

  

9. Możliwe są trzy różne schematy „Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego”:

  

  

a. albo przez trzy kolejne niedziele poprzedzające Wielki Post (od IV do VI niedzieli Okresu
Zwykłego)
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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.)

  

  

10. W naszej parafii, jak podawałem, od lat korzystamy z wersji „b”, czyli całodzienna adoracja
w „tłusty czwartek” – będzie to już 11 lutego.

  

  

11. Jutro, tj. w poniedziałek (1 II) rozpoczyna się miesiąc luty, który jest poświęcony modlitwom
za konających.

  

  

12. Pojutrze, czyli we wtorek 2 lutego przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, tj. Matki Bożej
Gromnicznej – Msze św. o 7:00 – 9:00 – 10:30 – oraz ze względu na pracujących o 17:00.
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13. Podczas każdej Mszy św. nastąpi poświęcenie gromnic – zapalać je będziemy podczas
celebracji Eucharystii trzy razy:

  

  

· podczas procesji na wejście, aż do końca „Chwała na wysokości Bogu”

  

  

· w czasie Ewangelii

  

  

· podczas Modlitwy Eucharystycznej (od „Pan z wami” do zakończenia doksologii „Przez
Chrystusa, z Chrystusem…” przed „Ojcze nasz”).

  

  

14. Dzień 2 lutego to także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego; pamiętajmy o naszych ss.
Rodaczkach i br. Rodaku.

  

  

15. Na 2 lutego – przygotowany jest List Episkopatu Polski pt. „Zgromadzeni na Świętej
Wieczerzy, by odnowić w sobie łaskę wiary” (o zakonach).
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16. Składka z 2 II, jak co roku, przeznaczona jest na zakony klauzurowe działające w diecezji.

  

  

17. Także w MB Gromnicznej (2 II) przypada 46. rocznica święceń biskupich ks. bpa seniora
Władysława Bobowskiego.

  

  

18. W I środę lutego przypada, jak co miesiąc w naszej parafii, „dzień misyjny” – modlitwa,
kolekta i zmiana tajemnic w Różach Misyjnych.

  

  

19. Z racji wspomnienia liturgicznego św. Błażeja w środę 3 II w naszej parafii
„błogosławieństwo gardła” (w niektórych parafiach także owoców).

  

  

20. W I czwartek Msze św. o 6:30 i 17:00 – rano z Litanią do Imienia Jezus, a wieczorem z
Adoracją Najświętszego Sakramentu.
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21. I czwartek, jak co miesiąc, jest okazją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania
kapłańskie i zakonne także w naszej parafii.

  

  

22. W I czwartek, jak co miesiąc, kandydaci do bierzmowania czyli uczniowie klas VI, VII i VIII
przychodzą w dowolnym wybranym czasie na półgodzinną Adorację Najświętszego
Sakramentu w kaplicy bocznej w przedziale czasowym od 15:00 do 20:00.

  

  

23. Przed Mszą św. wieczorną w I czwartek możliwość godzinnej spowiedzi św. od 16:00. Tak
samo w I piątek – również przez 1 h od 16:00.

  

  

24. Też w tym tygodniu I piątek lutego: Msze św. o 6:30 – 15:00 (z Godziną Miłosierdzia) –
17:00 (rano litania do NSPJ, a wieczorem Adoracja IHS).

  

  

25. Zwyczajowo jak w każdy I piątek w kaplicy bocznej (Miłosierdzia Bożego i Świętej Rodziny)
adoracja indywidualna w ciszy od 13:30 do 22:00.
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26. Kandydaci przygotowujący się już bezpośrednio do bierzmowania, czyli uczniowie z klas VII
i VIII przychodzą przynajmniej z jednym rodzicem na Mszę św. o 17:00 (uczniowie prowadzą
nabożeństwo i pozostają na liturgiczną naukę).

  

  

27. Do chorych ks. wikariusz uda się w I piątek tylko na indywidualne zgłoszenie.

  

  

28. W I piątek 5 lutego przed zakończeniem wszystkich Mszy św. nastąpi błogosławieństwo
chleba, wody i soli ku „czci św. Agaty”.

  

  

29. Zachęcam jeszcze raz wszystkich parafian do odprawiania 9-ciu pierwszych piątków oraz
5-ciu pierwszych sobót.

  

  

30. Przed nami także I sobota lutego – Msze św. o godz. 6:30 – 8:00 i 17:00 (rano Litania do
MB, a wieczorem Adoracja IHS).
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31. W sobotę 6 II przypada 5 rocznica święceń biskupich ks. bpa pomocniczego Leszka
Leszkiewicza. Pamiętajmy o nim w modlitwie.

  

  

32. W niedzielę za tydzień I niedzielę lutego po każdej Mszy św. Adoracja Najświętszego
Sakramentu.

  

  

33. Także w niedzielę 7 II po „prymarii” (po 7:00) zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn (zaś 14
II – w Różach Niewiast i składka inwestycyjna).

  

  

34. W niedzielę za tydzień (7 II) o 11:30 na starej plebanii spotkanie Rady Parafialnej.
Zapraszam.

  

  

35. Wróciliśmy do zwyczajnego porządku niedzielnego; Msze św. tylko w nowym kościele: 7:00,
9:00, 10:30, 14:30 (po Mszach św. Adoracja IHS).

  

  

36. Na luty Stolica Apostolska wyznaczyła intencję do omodlenia – temat: przemoc w stosunku
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do kobiet „ Módlmy się w intencji kobiet – ofiar przemocy, aby były chronione przez
społeczeństwo, a ich cierpienia były dostrzegane i wysłuchiwane ”.

  

  

37. Zapraszam do kolędowania przy zachowanych dekoracjach świątecznych (do pojutrze, tj. 2
lutego, tj. do MB Gromnicznej).

  

  

38. Nazajutrz po 2 lutego czyli we środę o 14:00 nastąpi rozebranie dekoracji w kościele – znów
do tego zapraszam młodzież.

  

  

39. W niedzielę tydzień temu 24 I, na niedługo przed Mszą św. popołudniową, zmarła nasza
parafianka śp. Janina Ochwat; przy trumnie różaniec odmówiono w poniedziałek o 17:30;
pogrzeb odbył się w miniony wtorek o 14:00 (13:30 wprowadzenie trumny i różaniec w
kościele). Za jej duszę odprawione będą 132 Msze św. (123 indywidualnie zamówione oraz 9
od uczestników pogrzebu). Niech odpoczywa w pokoju.

  

  

40. Jeszcze na 3 godziny przed śmiercią przekazała ofiarę 1000 zł na kolejną 4 płaskorzeźbę
stacji dróżek maryjnych (rodzina dołożyła 1000 zł).
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41. Płaskorzeźbę do piątej stacji już sfinansowała (2000 zł) rodzina Andrzeja i Renaty
Królewskich (wymiary 90 cm x 60 cm). Bóg zapłać!

  

  

42. Płaskorzeźba do szóstej stacji też już została sfinansowana przez rodzinę Janiny i
Eugeniusza Januszów – ofiara 2000 zł.

  

  

43. Pierwszą stację (większą: 120 cm x 80 cm) „Narodzenie NMP (8 IX) już sfinansowała z
naddatkiem rodzina Moniki i Piotra Ochwat (4000 zł).

  

  

44. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie III „Róża rodziców
modlących się za swe dzieci" – p.w. sługi Bożego ks. Józefa Andrasza, zel. Elżbiety Kogut.

  

  

45. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych:
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● w czwartek o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii

  

  

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

  

  

● w piątek o 19:00 – spotkanie KSM na starej plebanii

  

  

● w sobotę o 9:00 – próba scholii dziecięcej na chórze

  

  

46. Wydatki tego tygodnia: jeszcze dodaję sumę opłat bankowych za już zapłacone 3 rachunki
za gaz i 1 za telefon.

  

  

47. Uzupełniłem zapasy po świętach: hostie (300 szt.), komunikanty (10 tys.), wino (6 butelek).
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48. Zakupiłem też dla uzupełnienia kadzidło „Myros”, węgielki (10 rulonów), olej parafinowy (5
l).

  

  

49. Zapłaciłem w u ks. dziekana za materiały duszpasterskie przesłane przez referaty kurialne.

  

  

50. Wpłaciłem za fundusz młodzieżowy i materiały dla grup młodzieżowych w naszym
dekanacie. Za materiały misyjne.

  

  

51. Zakupiłem 10 litrów benzyny do odśnieżarki.

  

  

52. Na ofiary trzęsienia ziemi w Chorwacji zebrano przed tygodniem do puszek kolektę w
wysokości aż 2438,72 zł.

  

  

53. Dziękuję rodzinie Ogorzałych z Królowej Górnej Nr 18 (Lucyna i Włodzimierz oraz
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Kazimiera) za ofiarę 800 zł na kościół – też przeznaczam ją na meble do kaplicy dolnej (ołtarz,
ambona, sedilia).

  

  

54. Ktoś anonimowo za kolędę złożył w kopercie na tacy ofiarę 50 zł – Bóg zapłać.
Przeznaczam ją na kościół.

  

  

55. Dzięki za ofiary złożone na ogrzewanie kościoła i na utrzymanie obu cmentarzy – część z
nich jest wyższych od ustalonego 70 zł. Najczęściej składano ofiary 100 zł (a dwie rodziny
złożyły po 200 i jedna 150 zł).

  

  

56. Przy okazji składania w kopertach ofiar na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarzy
złożono także dodatkowe datki ze wskazaniem: „na utrzymanie strony internetowej parafii i
wydawanie biuletynu” – byli to: Maria i Stanisław Wyszowscy (30 zł); Zofia i Stanisław Bobak
(50 zł); Teresa i Robert Kościółek (50 zł); Maria Hebda (30 zł); Jadwiga Hebda (30 zł); Irena i
Rafał Rymanowicz (30 zł); Ilona i Tadeusz Rams (30 zł); Bogusława i Artur Ogorzałek (30 zł);
Kazimiera i Piotr Jelito (30 zł); Dorota i Tadeusz Szkaradek (30 zł); Renata i Grzegorz siodlarz
(30 zł); Anna i Jan Nowak (30 zł); Agata i Bogdan Ptak (50 zł); rodzina Ogorzałych – KG Nr 18
(30 zł); Michalina i Bronisław Kumorek (30 zł); Agnieszka i Mariusz Kumorek (30 zł); Stanisława
i Kazimierz bochenek (30 zł); Helena i Wiktor Wacławiak (30 zł); Józefa Janus (30 zł). Dziękuję.

  

  

57. 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
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lub przelewem na pierwsze podane (lub któreś z 3 kont parafialnych).

  

  

58. Rząd Polski znów przedłużył do 14 II „narodową kwarantannę”. Są jednak poluźnienia
odnośnie galerii handlowych oraz galerii sztuki i muzeów. Inne obostrzenia pozostają bez
zmian. W kościołach nadal może być 1 osoba na 15 m 2. Po 14 lutego planowane są dalsze
poluzowania (o ile będzie spadek zakażeń). Nadal bądźmy ostrożni (higiena, dystans i maski, a
także dodatkowo aplikacja covidowa i wietrzenie czyli DDM A+W).

  

  

59. Dziękuję znów tym samym co w tamtym tygodniu czterem naszym parafianom za
odśnieżanie także w tym tygodniu: ciągnikiem prywatnym (K.G.), ciągnikiem gminnym (St. i S.
M.), quadem (Sz. K.) oraz odśnieżarką i ręcznie (Janusz Gaborek oraz  Andrzej Królewski).
Dziękuję też Bożenie Gaborek za wypranie i przeszycie białych oblamówek na stułach od
ornatów oraz bielizny ołtarzowej.

  

  

60. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Sławomir i Grażyna Siedlarz; Artur i
Bogusława Ogorzałek; Janina Witek; Kazimiera Ogorzały; Włodzimierz i Lucyna Ogorzały. Do
sprzątania dokładają się 4 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Ryszard Wyszowski; Piotr
Wyszowski; Jurand i Edyta Ząber; Artur i Lidia Kachniarz.

  

  

61. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w
KG (od strony 120) – 
koszt 85 zł.
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62. 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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