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Uroczystość Najświętszej Trójcy – 22 maja 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 22 V – Uroczystość Najświętszej Trójcy; albo: wsp. dow. św. Rity z Casci, zak.
(opuszcza się)

  

  

Wtorek – 24 V – wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych

  

  

Środa – 18 V – wsp. dow. św. Bedy Czcigodnego, prezb. i dok. Kośc.; albo: św. Grzegorza VII,
pap.; albo: św. Marii Magdaleny de Pazzi, dziew.
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Czwartek –26 V – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało); wsp. św.
Filipa Neri (opuszcza się)

  

  

Piątek – 27 V – wsp. dow. św. Augustyna z Canterbury, bpa

  

  

Niedziela – 29 V – IX Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziew. (opuszcza
się)

  

    
    1. Dziś Liturgia Słowa jak i cała każda Msza św. odnosi nas cały czas do Tajemnicy Boga w
Trójcy Świętej Jedynego.     
    2. Zaczął się już (w tym roku od 7 tygodnia) 34 tygodniowy liturgiczny „Okres Zwykły”.
Wraca śpiew „Anioł Pański”.     
    3. Skończył się bowiem Okres Wielkanocny. Zesłanie Ducha Świętego zakończyło okres
Komunii Św. wielkanocnej. Usunięto płonący w prezbiterium paschał, znikła czerwona stuła z
krzyża ołtarzowego i figura Zmartwychwstałego.     
    4. A obecnie przeżywamy dziś Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (22 V) – Ojca i Syna i
Ducha Świętego.     
    5. W tę niedzielę 22 V na Mszach św. złoży świadectwo para małżeńska z Kościoła
Domowego; zaś 29 V – podejmiemy próbę zawiązania kręgu Kościoła Domowego w naszej
parafii (do kręgów należy przeważnie od 4-7 par).     
    6. 22 V o 11:00 odpust ku czci Trójcy Przenajświętszej w parafii Św. Rocha – sumie
przewodniczy ks. Janusz Mółka TJ.     
    7. 22 V (niedz.) o 15:00 w Muzeum Etnograficznym w Tarnowie (ul. Krakowska 10) –
Misyjne Święto Dzieci. (plakat).     
    8. W niedzielę 22 V – pielgrzymka Mystkowa i Mszalnicy z okazji jubileuszu wsi i parafii do
Łagiewnik.     
    9. We wtorek (24 V) o 19:00 zaplanowane jest na plebanii spotkanie formacyjno-modlitewne
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Akcji Katolickiej.     
    10. Także 24 maja we wtorek w Kościele powszechnym przypada Dzień Modlitw za Kościół
w Chinach.     
    11. We czwartek (26 maja) przypada „Boże Ciało”, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i
Krwi Chrystusa.     
    12. Msze św. w ten dzień będą tylko do południa: 7:00, 9:00, 10:30 (z procesją) – nie ma
Mszy św. popołudniowej.     
    13. Natomiast po południu o 15:00 liturgia ślubna Artura Owsianki i Angeliki Nowak.    
    14. Przypominam, iż „Boże Ciało” jest świętem obowiązkowym – udział we Mszy św. pod
grzechem ciężkim!     
    15. Składka z „Bożego Ciała” przeznaczona jest w diecezji na hospicja i wyznaczone przez
Biskupa cele charytatywne.     
    16. 26 V przypada także Dzień Matki. W modlitwie pamiętamy o naszych mamach.    
    17. Przypominam trasę Bożego Ciała w tym roku, która prowadzić będzie starą drogą ku
Królowej Polskiej (ku mostowi), potem powrót do kościoła drogą główną przez „Milenium”. W
tym roku do przejścia jest 3100 m.     
    18. Tegoroczną „sumę” i procesję poprowadzi ks. infułat Kazimierz Jandziszak
emerytowany proboszcz parafii MB Królowej Polski na Osiedlu Młodych w Świdnicy koło
Wrocławia i pracownik tamtejszej kurii Diecezji Świdnickiej.     
    19. Miejsca Ołtarzy: I – koło p. Urszuli Halkowicz-Łaszczewskiej (pomagających organizuje
dziesiętnik: p. Jan Siedlarz); II – koło p. Jerzego i Marii Janus (pomagających organizuje
dziesiętnik: p. Stanisław Ruszkowicz); III – koło p. Józefa Morańskiego (pomagających
organizuje dziesiętnik: p. Stanisław Lebda); IV – nieopodal garaży na Milenium (pomagających
organizuje dziesiętnik: p. Stanisław Rymanowicz). Proszę wszystkich o zaangażowanie w ich
budowę.     
    20. Co roku trasa będzie inna i wychodząca w plener, albowiem Pan „zagrody nasze
widzieć przychodzi”.     
    21. Strażaków proszę o obstawę trasy pod względem zabezpieczenia jej przejścia i
kierowania ruchem (też baldachim).     
    22. Wszystkich przypisanych do feretronów proszę o ich przystrojenie i zabranie na trasę
przejścia procesji.     
    23. Bardzo proszę, by zwyczajowo ustroić trasę przejścia i okna domów przy trasie procesji.
 
 
    24. Dzieci I-komunijne na „Boże Ciało” i jego Oktawę przychodzą ubrane na biało w
tunikach jak na Biały Tydzień.     
    25. Od czwartku „Bożego Ciała” codziennie przez 8 dni przeżywać będziemy jego Oktawę –
po Mszach św. o 18:00 procesja.     
    26. W niedzielę za tydzień (29 V) przed kanonizacją odczytany będzie List Episkopatu
„Ojciec Stanisław Papczyński – Orędownik godności i świętości życia”.     
    27. Także w niedzielę 29 V na plebanii I spotkanie Kościoła Domowego, jeśli uda się zebrać
jeden jego krąg (4-7 rodzin).     
    28. Również w niedzielę za tydzień „na sumie” śpiewać będzie z racji Oktawy Bożego Ciała
nasz chór (próba we środę).     
    29. W dniach od 31 maja do 8 czerwca organizowana jest też wielowariantowa co do ilości
dni i kosztów pielgrzymka do Rzymu na kanonizację o. Stanisława Papczyńskiego (w dniu 5 VI)
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– więcej szczegółów można uzyskać w parafii w Podegrodziu, także na jej stronie internetowej 
www.podegrodzie.diecezja.tarnow.pl
oraz na plakacie w gablocie przed naszym kościołem.
 
 
    30. Nabożeństwa Majowe w dni powszednie są po Mszy św. o 18:00. We czwartek i
niedzielę o 10:30 (podczas procesji).     
    31. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
we wtorek o 19:00 – spotkanie modlitewno formacyjne Akcji Katolickie (na plebanii), 
● wyjątkowo w tę środę o 17:00, tj. przed Mszą św. wieczorną – spotkanie DSM (sala pod
kościołem), 
● we środę o 17:00 – zbiórka ministrantów; zaś po Mszy św. o 19:00 – zbiórka lektorów (obie
nad zakrystią), 
● we środę o godz. o 19:00 – próba chóru (albowiem w niedzielę w Oktawie będzie śpiew na
sumie), 
● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (I oraz II sala pod kościołem).
 
 
    32. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Władysławy
Królewskiej.     
    33. Drugie zapowiedzi przedślubne – w związki małżeńskie zamierza wstąpić dziewięć par
narzeczeńskich: Stefan Henryk Michalik – Natalia Karolina Łabuś; Jakub Grzegorz Bednarek –
Dominika Stanisława Kiełbasa; Krzysztof Tomasz Bochenek – Kinga Skwarek; Michał Wiesław
Mordarski – Monika Justyna Serafin; Rafał Jakub Kacprowicz – Agnieszka Elżbieta Siedlarz;
Lukàš Šifel – Mariola Katarzyna Radzik; Wiesław Wójcik – Małgorzata Góra; Piotr Kryspin
Mężyk – Justyna Anna Zaczyk; Wiktor Beker – Dorota Aleksandra Lebda (więcej szczegółów: w
gablocie).     
    34. Wydatki tego tygodnia są niewielkie: kupiłem 3 worki kory drzewnej; kupno 21 worków
po 80 litrów substratu torfu; zakup 10 worków po 80 litrów ziemi uniwersalnej „Planta”; oraz 5
sztuk plastikowych obrzeży trawnikowych.     
    35. Kupno 10 ryz papieru do drukowania informatora; pizze dla robotników i inne produkty;
zakup 10 żarówek oszczędnościowych do wymiany kościele.     
    36. Składka sprzed tygodnia na organizację ŚDM (Światowych Dni Młodzieży) w Krakowie
wyniosła 1670,80 zł.     
    37. Otrzymaliśmy kolejną partię farby dostarczoną przez stowarzyszenie „pro Natura”
chroniącej nietoperze (podkowce).     
    38. Rozpoczęła się na starej plebanii wymiana instalacji ze spalonej aluminiowej na
miedzianą (wykonuje ją firma Mariusza Poręby) – stąd czasowy brak oświetlenia kościoła.
Aktywne są tylko czujki ruchu. Trwa też ostatni już etap malowania dachu (firma „DoMar”).
 
 
    39. Do WC – na razie w podziemiach kościoła, bo nie ma dojścia do toalet za plebanią.    
    40. Zgodnie z ustaleniem, w sobotę pracowała grupa dziesiętnika, pana Mariusza Hatlasia:
Mariusz Hatlaś, Krystian Radzik (za Piotra Majkę), Michał Mężyk, Jan Hatlaś, Adrian Szeptak
(za Stanisława Kumorka), Marian Kocemba (za Stanisława Siedlarza) – dorobili kolejną rabatę
pod kwiatki, zejście z barierką od kościoła za plebanią – dziękuję!     
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    41. Dziękuję też paniom: Stanisławie Hatlaś, Bożenie Pazgan, Klaudii Pazgan – za
posadzenie kwiatów na rabatkach.     
    42. Na sobotę proszę kolejną grupę dziesiętnika Janusza Pazgana – będzie praca
odsłonięcia wierzchu fundamentów.     
    43. Proszę przynieść łopaty, szpadle, kilofy itd. Jeśli przyjdą niewiasty czy dzieci – także dla
nich mam pracę lżejszą.     
    44. Dziękuję za ofiarowane kolejne rozsady kwiatów na rabaty pewnej Bogu wiadomej
rodzinie.     
    45. Jeśli ktoś przerywa kwiaty skalniakowe – to nadal chętnie przyjmę do kościoła (można je
nasadzać przy chodnikach).     
    46. W minioną sobotę komisja wybrała prace w konkursie fotograficzno-plastycznym „Moja
Chrzcielnica” – ocenie poddano prace następujących uczniów – z gimnazjum: Janus
Katarzyna, Janus Paweł, Kachniarz Gabriel, Morański Karol, Ogórek Jakub, Stelmach Beata,
Ślipek Paula, Śmierciak Szymon, Poręba Patrycja, Witek Aleksandra, Wysowska Magdalena
;
z podstawówek
: 
Gomółka Sabina, Janus Barbara, Karpiel Maria, Śmierciak Magdalena, Jelito Kinga
. Prócz przyznanych przez komisję nagród – także ode mnie każdy z autorów otrzyma
książkową pamiątkę proboszcza.
 
 
    47. W tę sobotę (28 V) wyjazd do Muszyny do „Ogrodów Biblijnych” zorganizowany przez
Akcję Katolicką (20 zł).     
    48. Zaś pielgrzymka do Torunia, Gietrzwałdu, św. Lipki i Niepokalanowa zaplanowana jest
na 17/18 czerwca. Koszt 230 zł. Zapisy u ks. Jana i p. Stanisławy Bogdańskiej. Szczegóły – w
gablocie i na stronie internetowej parafii.     
    49. Nadal składane są w kopertach ofiary na ogrzewanie i cmentarz, są i przelewy na konta
parafialne – dziękuję za nie.     
    50. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: A. G. Wolak; St. Zb. Poręba; M. A. Apola. Do
sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Maria i Marek Janus; Maria i Stanisław Wyszowski;
Maria i Jerzy Janus.     
    51. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł);
Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł);
L`osservatore Romano (5 zł).   
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