
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi „Nowy Rok” – 1 stycznia 2017

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 01 stycznia 2017 07:07 - Poprawiony wtorek, 03 stycznia 2017 06:20

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi „Nowy Rok” – 1 stycznia 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

  

I Niedziela – 1 I – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi „Nowy Rok” (8 dzień w Oktawie
BN)

  

  

Poniedziałek – 2 I – wsp. śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, bpów i dokt. Kośc.
(przed objawieniem Pańskim)

  

  

Wtorek – 3 I – wsp. dow. Najświętszego Imienia Jezus (przed Objawieniem Pańskim)
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I Środa – 4 I – w naszej parafii „środa misyjna” przed Objawieniem Pańskim

  

  

I Czwartek – 5 I – wotywa o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie „o
powołania” (przed Objawieniem Pańskim)

  

  

I Piątek – 6 I – Uroczystość Objawienia Pańskiego „Epifanii”; nie ma wotywy o NSPJ

  

  

I Sobota – 7 I – wsp. dow. św. Rajmunda z Penyafort, prezb.; wotywa o Niepokalanym Sercu
NMP (po Objawieniu Pańskim) 

  

  

Niedziela – 8 I – Święto Chrztu Pańskiego (koniec okresu Bożego Narodzenia)
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    1. Liturgia Słowa wypowiadając na Nowy Rok „błogosławieństwo Aarona” kieruje nas ku
rozważającej wszystko Bożej Rodzicielce.     
    2. Zamiast Aktu Pokutnego w „Nowy Rok” następuje obrzęd poświęcenia wody i pokropienia
nią wiernych w celu odnowienia przyrzeczeń złożonych przez nich na chrzcie św. (wyrzeczenie
się Złego i trojakie wyznanie wiary w Boga). Składka na diecezję.     
    3. Zamiast kazania wysłuchamy Listu Pasterskiego Biskupa Tarnowskiego w związku z
setną rocznicą objawień MB w Fatimie.     
    4. Po Mszach św. – Adoracja Najświętszego Sakramentu dla uproszenia łask śpiew hymnu:
„O Stworzycielu Duchu przyjdź…”     
    5. 1 stycznia 2017 r. to także „Światowy Dzień Modlitw o Pokój” – stąd takie też wezwania w
Modlitwie Powszechnej.     
    6. W Nowy Rok (1 I 2017 r.) z racji I niedzieli miesiąca – po prymarii o 7:00 zmiana tajemnic
w Różach Mężczyzn; (w I środę 5 I – dla Róż Misyjnych o 17:00; a w II niedzielę stycznia, tj. za
tydzień 8 I dla Róż Niewiast o 7:00).     
    7. W tę niedzielę w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi czyli w „Nowy Rok” (1 I
2017 r.) Msze św. są o godz.: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 (nie ma o 14:30). Podobnie będzie
również w piątkową Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 I 2017 r.).     
    8. Także w te dwa dni świąteczne szafarze nadzwyczajni Komunii Świętej udadzą się do
chorych z Komunią Świętą po 9:00.     
    9. Intencja Apostolstwa Modlitwy dla Róż różańcowych na styczeń – ewangelizacyjna: „Aby
wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się przez modlitwę i
miłość braterską, na rzecz przywracania pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc
się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością”
.
 
 
    10. W I środę 4 stycznia po Mszy św. Nowenna do MB Nieustającej Pomocy i zmiana
tajemnic Róż Misyjnych (przerwa w kolędzie).     
    11. W I czwartek (5 stycznia) z racji kapłańskiej kolędy Msza św. z Adoracją IHS będzie
tylko o 6:30.     
    12. W I czwartek (5 I) adoracja Najświętszego Sakramentu dla klas gimnazjalnych od 15:00
do 20:00 według ustalonego grafiku.     
    13. Natomiast nie ma comiesięcznej konferencji dla kandydatów do bierzmowania w I piątek
– bo Uroczystość „Trzech Króli”.     
    14. W I piątek (6 I) jest natomiast ogólna adoracja Najśw. Sakramentu od 13:30 do 22:00
(czyli po ostatniej Mszy św. o 12:00).     
    15. Nie ma też wyjazdu pierwszopiątkowego kapłana do chorych – bo dopiero co byli do
spowiedzi (bo idą też o 9:00 szafarze).     
    16. 6 stycznia w piątkową Uroczystość Epifanii, tj. Objawienia Pańskiego , czyli w „Trzech
Króli” Msze św. będą o godz.: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 (nie ma o 14:30). Na ”sumie o 10:30 –
nastąpi przyjęcie do grona ministrantów dotychczasowych aspirantów.     

 3 / 7



Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi „Nowy Rok” – 1 stycznia 2017

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 01 stycznia 2017 07:07 - Poprawiony wtorek, 03 stycznia 2017 06:20

    17. Podczas każdej Mszy św. nastąpi poświęcenie złota, kadzidła, mirry i kredy (można je
też będzie nabyć w zestawach w kościele).     
    18. Dochód z tych „kadzielnych zestawów” – jest na misje (w woreczku foliowym będzie
kadzidło, kreda i węgielek samopalny).     
    19. Kadzidło spalamy, zaś kredą wypisujemy na drzwiach inicjały imion Mędrców ze
Wschodu: K + M + B 2017, bądź też C + M + B 2017 (co oznacza łacińskie: „Christus
Mansionem Benedicat” = „Niech Chrystus błogosławi ten dom”).     
    20. Muzyczny zespół młodzieżowy „Siewcy Miłości” zagra zaśpiewa w „Trzech Króli” 6
stycznia podczas „wotywy” o 9:00.     
    21. Natomiast chór parafialny także śpiewać będzie w piątek 6 stycznia w „Trzech Króli” na
„sumie” o godz. 10:30.     
    22. Także w „Trzech Króli” wydam dodatkowy specjalny numer biuletynu (informatora
parafialnego) z podsumowaniem roku 2016.     
    23. W Święto Epifanii (6 stycznia) przypada też Dzień Dzieła Misyjnego Diecezji
Tarnowskiej i Misyjny Dzień Dziecka.     
    24. W „Trzech Króli” modlimy się też za księży diecezjalnych pracujących na misjach i za
wszystkich misjonarzy pochodzących z naszej diecezji – składka w tym dniu przeznaczona jest
na cele misyjne.     
    25. W „Trzech Króli” bezpośrednio po odczytaniu Ewangelii następuje też uroczyste
ogłoszenie wszystkich tegorocznych dat „świąt ruchomych” (czyli się to wedle wzoru podanego
w kalendarzu liturgicznym).     
    26. W Tarnowie „Orszak Trzech Króli” wyruszy do oo. Bernardynów z Placu przy Katedrze
po Mszy o 12:00 (sprawuje ją ks. bp A. Jeż).     
    27. Comiesięczna spowiedź w tym tygodniu jest cały czas 1/2 godz. tylko przed wszystkimi
Mszami św. (jesteśmy tuż po spowiedzi).     
    28. W I sobotę (7 stycznia) również z racji wizyty duszpasterskiej księży Msze św. będą
tylko o 6:30 oraz 8:00 (z adoracją IHS).     
    29. Za tydzień w „Święto Chrztu Pańskiego” z racji II niedzieli – składka na potrzeby parafii
oraz zmiana tajemnic żeńskich po 7:00.     
    30. W celu przypomnienia chrztu św. zaleca się na każdej Mszy św. obrzęd niedzielnego
pokropienia wodą święconą (zamiast aktu pokutnego) – woda święcona jest też wystawiona w
pojemniku do zabrania koło szopki betlejemskiej (także na kolędę).     
    31. Na czas wizyty duszpasterskiej obok wody na stole umieszczamy kropidło, krzyż, Pismo
Św., świecę (zeszyty uczniów).     
    32. Księża zabierają z sobą „oleje święte” – można poprosić o namaszczenie chorych, czy
też zgłosić ich do przywozu Komunii Św.     
    33. A oto porządek wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu:  

     
    -  Poniedziałek 02.01.2017 Godz. 1500 – Królowa Górna: od. p. Ząber (Tadeusz i Marzena)
– p. Witek (Tadeusz) – p. Kowalczyk (Janusz) do p. Grybel (Józef), 15 domów – Ks. Proboszcz,

Godz. 1500 – Królowa 
Polska: od p. Kogut (Józef i Stanisława) do p. Bochenek (Roman i Maria), 10 domów – Ks. Jan.
 
    -  Wtorek 03.01.2017 Godz. 1500 – Królowa Polska: od p. Porębów (Renata i Edward) do p.
Kachniarz (Czesława i Jacek), 11 domów – Ks. Proboszcz, 
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Godz. 15
00 

– Królowa Górna: od p. Bagnickich (Anita i Stanisław) do p. Duda (Agnieszka i Robert), 12
domów – Ks. Jan.
 
    -  Środa 04.01.2017 (z godzinną przerwą na Mszę św. o 17:00) Godz. 1500 – Królowa
Górna: od. p. Radzik (Grażyna i Marian) do p. Stanek (Katarzyna i Robert), 11 domów – Ks.
Proboszcz, Go
dz. 15
00

– Królowa Górna: od p. Janus (Maria i Jerzy do p. Świgut (Krystyna i Czesław), 11 domów –Ks.
Jan.
 
    -  Czwartek 05.01.2017 Godz. 1500 – Mszalnica Zagóra: od p. Jelito (Kazimiera i Piotr) do
p. Lompart (Maria i Aleksander), 12 domów – Ks. Proboszcz, 
Godz. 15
00

– Królowa Górna: od p. Świgut (Zdzisława i Stanisław) do p. Pazgan (Sabina i Janusz), 10
domów –Ks. Jan.
 
    -  Piątek 06.01.2017 Godz. 1500 – Mszalnica: od p. Kachniarz (Elżbieta i Jarosław) do p.
Kruczek (Halina i Stanisław), 11 domów – Ks. Proboszcz, 
Godz. 15
00

– Królowa Górna: od p. Ptaszkowskich (Stanisława i Marian) do p. Siedlarz (Katarzyna i
Dariusz), 10 domów – Ks. Jan.
 
    -  Sobota 07.01.2016 (na dwa etapy) Godz. 900 – Królowa Polska: od p. Homoncik
(Jolanta) do p. Bochenek (Marek i Helena), 11 domów – Ks. Proboszcz, 
Godz. 9
00

– Królowa Górna: od p. Poręba (Maria i Stanisław) do p. Królewskich (Władysława i Jan), 10
domów – Ks. Jan.
 
    -  Sobota 07.01.2017 Godz. 1500 – Królowa Polska: od p. Jaworskich (Małgorzata i Paweł)
do p. Groń (Teresa i Władysław), 11 domów – Ks. Proboszcz, 
Godz. 15
00

– Królowa Górna: od p. Poręba (Maria i Eugeniusz) do p. Ochwat (Kazimiera i Dominik), 13
domów – Ks. Jan. 
 

    
    1. Od poniedziałku po „Chrzcie Pańskim” (9 I) rozpoczyna się już „okres zwykły” przed
Wielkim Postem.     
    2. W przyszłą niedzielę po „Chrzcie Pańskim” (czyli 15 stycznia) przypada Światowy Dzień
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Migranta i Uchodźcy.     
    3. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki Anny
Poręba.     
    4. W tym tygodniu we środę zmarło dwóch naszych kolejnych parafian. Po różańcu przy
trumnach w cerkwi „w oczekiwaniu na pochówek” w miniony piątek 20 XII odbyły się ich
pogrzeby: śp. Mariana Gronia o godz. 12:00, a Antoniego Ramsa o 14:00.     
    5. W tym tygodniu z racji kolędy nadal nie ma spotkań formacyjnych, zbiórek oraz prób
różnych grup parafialnych.     
    6. Wydatki tego tygodnia: naprawa mikrofonu uszkodzonego w kaplicy; kieszonkowe dla
„kolędników misyjnych” (każde z 72 dzieci otrzymało symbolicznie „na czekoladę”); za świece
wigilijne.     
    7. Dzieci rozesłane po naszych rodzinach jako „Kolędnicy Misyjni” w liczbie 18 grup (77
osób) idące pod hasłem: „ Jesucristopa sutimpim” (Jezusa Chrystusa Posłańcy), a
wspierające 7 krajów, zebrały pokaźną sumę podaną w papierowym biuletynie.
 
 
    8. Także w biuletynie podaję sumę składki z „Święta św. Szczepana” przeznaczoną na
uczelnie katolickie UPJPII w Krakowie i Tarnowie.     
    9. Składka zebrana „Stary Rok” – przeznaczona na cele charytatywne wyniosła 1037 zł (w
tym oddzielny cały banknot 200 zł).     
    10. Otrzymaliśmy zwrot 600 zł nadpłaty za energię elektryczną zużytą w starym kościele
(była „przestrzelona” w prognozowaniu).     
    11. Szkole na wspólny opłatek w poszczególnych klasach przed świętami przekazałem w
darze 20 opakowań opłatków.     
    12. Dzięki środowisku szkolnemu za ofiarowany parafii obraz Jezusa pozostawiony w
szkole, a namalowany w 2013 r. przez oazowiczkę Sylwię Piechę.     
    13. Dziękuję za świąteczne życzenia od różnych parafii, firm, urzędów, stowarzyszeń i osób
prywatnych, w tym także od parafian z parafii poprzedniej i obecnej, a także od posłów RP
(m.in. z PiS Arkadiusza Mularczyka i Barbary Bratuś).     
    14. Wielkie podziękowanie składam Robertowi Świgutowi za wykonanie ołtarza
posoborowego w bocznej kaplicy „w stylu reszty mebli w kościele” – twarde drzewo było z
parafii, natomiast nie wziął ani grosza za pracę! Jest to dar dla parafii od tegoż małżeństwa
Małgorzaty i Roberta Świgutów. W przewózce i ustawieniu w kościele pomógł mu szwagier
Andrzej Michalik.     
    15. Nadal można dokonywać wpłat na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarza. Można
to poczynić tradycyjnie w kopertach na tacę, albo też przelewem na konto parafialne:
PKO BP SA Oddział I w Nowym Sączu – 
Nr 50 1020 3453 0000 8102 0008 2370
.
 
 
    16. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: Grażyna i Krzysztof Janus; Józefa Janus;
Helena i Krzysztof Janus. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Aneta i Andrzej Janus;
Anna i Michał Janus; Józefa i Mieczysław Janus.     
    17. Do nabycia na stoliku gazety: jeszcze „Gość Niedzielny” – podwójny świąteczny 100
stron (8 zł); „Mały Gość Niedzielny” (4 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek
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Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł);
„L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).   
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