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Święto Świętego Szczepana (II dzień BN) – 26 grudnia 2017

W tygodniu:

Wtorek – 26 XII – Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika (II dzień oktawy BN)

Środa – 27 XII – Święto św. Jana, Apostoła i Ewangelisty (III dzień oktawy BN)

Czwartek – 28 XII – Święto Świętych Młodzianków Męczenników „Dzieci Betlejemskich” (IV
dzień oktawy BN)
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Piątek – 29 XII – wsp. dow. św. Tomasza Becketa, bpa i męcz. (V dzień oktawy BN)

Sobota – 30 XII – VI dzień oktawy Bożego Narodzenia

Niedziela – 31 XII – Niedziela w Oktawie BN, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa;
wsp. św. Sylwestra I, pap (opuszcza się)

1. Liturgia Słowa kieruje nasze oczy ku niebu, gdzie spogląda kamienowany św. Szczepan
– i uczy nas zaufania Bogu w przeciwnościach.
2. Dziś 26 XII przypada Święto św. Szczepana (drugi dzień świąt) – Msze św.: 7:00 – 9:00 –
10:30 –
12:00 (nie ma o 14:30).
3. W to wtorkowe Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika – tradycyjnie wysłuchamy
stosownego „Listu” jednego z rektorów katolickiej uczelni; także składka zbierana jest na
Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie oraz na KUL.
4. Na porannej Mszy św. w Święto św. Szczepana poświęcona będzie woda do zabrania na
kolędę, a na wszystkich Mszach św. zamiast aktu pokutnego nastąpi obrzęd pokropienia tą że
wodą święconą.
5. Także „w Szczepana” podczas każdej Mszy św. nastąpi poświęcenie owsa –
obsypywanie się nim symbolizuje kamienowanie.
6. Rozesłane Kolędników Misyjnych (26 XII) nastąpi w ten „drugi dzień Świąt Bożego
Narodzenia” (26 XII) o godz. 10:30.
7. Tego roku wyruszy aż 21 grup kolędniczych – przyjmijmy je życzliwie w mieszkaniu
(dzieci odgrywają wyuczoną scenkę).
8. Przypominam, iż w tym roku przypada 25 lat dzieła Kolędników Misyjnych; przeżywamy je
pod hasłem: „E Gonda nzapa e mu singila”.
9. Dochód z „Kolędników Misyjnych” w tym roku przeznaczony jest na pomoc dzieciom w
Republice Konga, Republice Środkowoafrykańskiej, Kamerunie, Boliwii, Brazylii, Syrii i Libanie.
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10. Zespół „Siewcy Miłości” zgra dziś o 9:00; schola dziecięca zaśpiewa o 10:30; chór
parafialny śpiewał będzie o 12:00..
11. Pasterką rozpoczął się „Okres Narodzenia Pańskiego” – Lekcjonarz Mszalny: tom I, cykl
czytań niedzielnych „B”. Brewiarz – tom I.
12. Jutro, czyli we środę (27 XII), tj. w Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, w czasie
Mszy św. wieczornej o 17:00 poświęcenie i degustacja wina (przynieśmy je do świątyni).
13. Ta Msza św. (27 XII) połączona jest z nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
14. W czwartek (28 XII), w Święto Świętych Młodzianków Męczenników, czyli Dzieci
Betlejemskich – Msze św. o godz. 6:30 oraz o godz. 17:00. Podczas tejże Mszy św. o 17:00
nastąpi błogosławieństwo małych dzieci. Przyprowadźmy je do świątyni.
15. Jak już również było zapowiedziane w piątek 29 XII liturgia popołudniowa zwyczajowo,
tj. o 15:00 z Godziną Miłosierdzia i o 17:00.
16. Natomiast w sobotę 30 XII Msze św. będą rano o 6:30 i 8:00. Zaś po południu o 17:00 –
Nieszpory Staroroczne (z kazaniem – resume).
17. Będą one już 30 XII, albowiem 31 XII przypada w niedzielę – a jest to już „Niedziela
Świętej Rodziny” (VI dzień oktawy BN).
18. Niedziela 31 XII – to Niedziela w Oktawie BN, Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i
Józefa – Msze św.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00.
19. Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu (31 XII) jest Dniem Jubileuszy Małżeńskich –
wysłuchamy Listu Episkopatu Polski.
20. W Niedzielę tę 31 XII przypada liturgiczne wspomnienie św. Sylwestra I, pap (ale
opuszcza się je z racji uroczystej niedzieli).
21. W niedzielę 31 XII przypada ostatni dzień „Starego Roku 2017” – w rodzinnym i
indywidualnym pacierzu Bogu za niego: dziękujmy, przeprośmy, prośmy i uwielbiajmy Go za
wszystko.
22. W poniedziałek 1 stycznia 2018 tradycyjny „Nowy Rok”, czyli Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi – Msze św.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 (nadal nie ma o 14:30 oraz także nie
ma jeszcze wypominków przed pierwszymi porannymi Mszami św.).
23. Rozpiska wizyty duszpasterskiej popularnie zwanej „kolędą” w Starym Roku: 28-29-30
XII – od rana:
Czwartek 28.12.2017 Godz. 9 00 – Królowa Górna – Bogusza: od p.
Mężyk (Teresa) do p. Mężyk (Anna i Stanisław), 24 domów – Ks. Jan,
Godz. 9
00

– Królowa Polska: od p. Dziedzina (Anna i Kazimierz) do p. Kiełbasa (Józefa i Tadeusz), 12
domów – Ks. Proboszcz (do 17:00),
Piątek 29.12.2017
Godz. 9
00

– Mszalnica Zagóra: od p. Jelito (Kazimiera i Piotr) do p. Lompart (Maria i Olek), 17 domów –
Ks. Jan (do 17:00),
Godz. 9
00

– Królowa Górna: od p. Świgut (Zdzisława i Stanisław) do p. Pazgan (Sabina i Janusz), 13
domów – Ks. Proboszcz (do 15:00),
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Sobota 30.12.2017
Godz. 9
00

– Królowa Górna: od. p. Poręba (Jadwiga) do p. Michalik (Jan i Krystyna), 19 domów – Ks. Jan
Godz. 9
00

– Mszalnica: od p. Świgut (Wiesław) do p. Śmierciak (Andrzej), 20 domów – Ks. Proboszcz.
24. Bardzo proszę, by na kolędzie obecni byli wszyscy domownicy – przygotowujemy: krzyż
i świece, Pismo Święte i wodę święconą, zeszyty uczniów.
25. Kapłani zabierają ze sobą oleje święte – można więc prosić o sakrament namaszczenia
dla naszych chorych, czy też spowiedź świętą.
26. Bardzo też proszę przy tej okazji zgłaszać chorych, do których jeszcze nie docieramy z
Komunią Św. coniedzielną i z I piątkami.
27. Podczas kolędy, obok tradycyjnych obrazków kolędowych, otrzymamy też obrazki z
Logo V Synodu (i jego wyjaśnieniem) oraz z podobieństwem świętych i błogosławionych
Diecezji Tarnowskiej.
28. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie kobieca Róża p.w. śś.
Joachima i Anny – zelatorki Anny Poręba.
29. W tym tygodniu jak już podawałem, nie ma spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób
różnych grup parafialnych.
30. Do wypominków za zmarłych powrócimy dopiero po Objawieniu Pańskim (po 6 I) 2018 r.
31. Dalsze wydatki minionego tygodnia: zapłata za złocenie w Krakowie kolejnych dwóch
kielichów – 1100 zł.
32. Dokupiłem 100 świec – za 500 zł oraz jeszcze dodatkowo 20 kolejnych sztuk za 80 zł.
33. Wyrównanie wydatków za przewody i przełączniki oraz światełka do szopek i na choinki
– 170 zł.
34. Kwiaty „gwiazdy betlejemskie” (12 sztuk czerwonych i 12 sztuk białych – po 14 z ł za
donicę) = 288 zł.
35. Za choinki kaukaskie i polskie (12 sztuk: 10 w kościele i dwie na zewnątrz) – razem
1000 zł.
36. Na dojazdy „po sprawach” przy dekorowaniu kościoła na święta – 100 zł.
37. Świecąca gwiazda do dekoracji w kościele – 40 zł. Za kalendarz dla strażaków – 50 zł.
Razem wydałem sumę:
3328 zł.
38. Składka przeznaczona na Fundusz Obrony Życia zwyczajowo zbierana podczas
„Pasterski” (o północy) wyniosła aż
1090,05 zł.
39. W naszej parafii w tym roku rekordowo rozprowadzono aż 270 świec Caritas
zasilających Fundusz Wigilijnej Pomocy Dzieciom.
40. Za te świece „Caritas” rozprowadzane po 5 zł zebrano sumę 1985,62 zł. Poniżej
przedstawiam skrupulatne rozliczenie regulaminowego wydatkowania tej sumy.
41. Z tejże wyżej wspomnianej sumy regulaminowo po 3,50 zł od każdej świecy, czyli 1105
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zł odprowadza się na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom do centrali Diecezjalnej Caritas w
Tarnowie, która tym potem zarządza na dobre dzieła związane z dziećmi; zaś po 1,50 zł od
każdej świecy czyli 405 zł pozostaje dla parafialnej „Caritas” na dzieła lokalne (u nas zakupiono
dekoracje do stroików za 425 zł); pozostałe 475,62 zł z całościowego 880,62 zł naddatku
przeznaczam na dofinansowanie Dnia Seniora jaki wspólnie ze szkołą w Królowej Górnej
będzie zorganizowany 13 stycznia 2018 r. o 10:00 (parafia dołożyła się w kwocie 500 zł).
42. Za opłatki zebrano pokaźną sumę 2743,37 zł. W całości przeznaczyłem ją, po odjęciu
kosztów zakupu opłatków, na złocenia kielichów.
43. U złotnika w Krakowie zostały wyzłocone kolejne zniszczone dwa kielichy do udzielania
Komunii Świętej (tzw. puszki). Ich poświęcenie nastąpiło na początku tegorocznej Pasterki.
Aktualnie są już używanie w czasie tych Świąt BN podczas rozdzielania Eucharystii.
44. Na tę chwilę mamy wyzłocone cztery kielichy (dwa poświęcił biskup w czasie wizytacji, a
dwa ja podczas Pasterki) oraz jedno naczyńko na oleje używane podczas chrztu – wydałem już
sumę: 800 zł + 1100 zł + 250 zł (na zakup opłatków wydałem 360 zł).
45. Już teraz informuję, iż „Opłatek dla Akcji Katolickiej” z całego rejonu – odbędzie się w
sobotę 13 I 2018 r. o 15:00.
46. Natomiast wspomniany „Opłatek dla Seniorów” finansowany i organizowany wspólnie ze
szkołą w Królowej Górnej oraz przez naszą Akcję Katolicką i Caritas – odbędzie się w szkole w
KG także 13 I 2018 r. o 10:00 (dokładamy się w kwocie 500 zł).
47. Dziesiętników proszę o złożenie rozliczeń z tego roku, bym mógł go podsumować także
finansowo w czasie kazania starorocznego.
48. Zgodnie z zapowiedzią dotrzymując słowa danego na początku po moim przyjściu do
parafii z dniem 31 XII 2017 r. następuje koniec zbiórek przez dziesiętników po domach (jeszcze
niektórzy idą w styczniu za grudzień).
49. Odtąd specjalne składki (na jakieś extra-wydatki) zbierane będą w kopertach na tacę
oraz w czasie comiesięcznych składek inwestycyjnych. Jeśli ktoś ma życzenie – to może
wpłacić na konto na rzecz kościoła (spożytkuję te środki dla dobra wspólnoty).
50. Natomiast nadal bardzo liczę na panie i panów „dziesiętników” podczas sobotnich prac
w systemie czynu społecznego, bowiem jak gołym okiem widzimy, tą metodą wykonaliśmy już
przy parafii ogrom pracy!
51. Dziękuję dziewczętom i chłopcom – druhom ZHP: za przyniesione w sobotę Światełko
Betlejemskie.
52. Dziękuję też za szkice między innymi także starego kościoła wykonane przez córkę p.
Stańczyk.
53. Dziękuję za kolejne dwie dekoracje na choinki przy tabernakulum wykonane
własnoręcznie przez Kamila Michalika (co roku dokładał).
54. Dziękuję za życzenia stroik i wypieki piernikowe od Akcji Katolickiej i Caritasu. Dziękuję
też za wszelkie Inne życzenia i pozdrowienia.
55. Dbajmy o porządek na cmentarzu przy sprzątaniu – sortujmy do kontenera szkło i
znicze, a żywe rośliny na pryzmę obok niego.
56. Zamykajmy też drzwi świątyni przy wchodzeniu i wychodzeniu z nabożeństw, bo jest
ogrzewany!
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57. VII Bezalkoholowy Bal Sylwestrowy organizowany przez rodziny Domowego Kościoła z
DJ odbędzie się 31 XII 2017/18 w Niskowej w lokalu Casablanca. Koszt od pary 300 zł. Zapisy
dla chętnych: 604 080 983, 502 320 872, 500 138 881. Szczegóły: afisz.
58. Bezalkoholowy Rodzinny Bal Sylwestrowy w Mszalnicy w „Gosposia” 31 XII 2017/18 –
gra zespó „Zarywa”. Koszt: 80 zł – osoba dorosła; 50 zł – młodzież; 30 zł – dzieci do lat 13.
Zapisy do 15 XII – Tel. 606 471 556.
59. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Sławomir i Sylwia Hajduga; Maria Siedlarz;
Sławomir i Grażyna Siedlarz. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Artur i Bogusława
Ogorzałek; Janina Witek; Ewelina i Sławomir Kurowscy.
60. Na stoliku: są jeszcze kalendarze misyjne z ks. Janem Czubą, misjonarzem
zamordowanym w Kongo w Afryce (7,00 zł).
61. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – podwójny świąteczny numer (8 zł);
„Mały Gość Niedzielny” (4 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek 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).
62. Jeszcze raz, w imieniu swoim i pozostałych duszpasterzy, wszystkim parafianom i
gościom składam najserdeczniejsze Życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne: wszelakich
łask od Boga i życzliwości ludzkiej w Waszym życiu przeżywanym w zdrowiu ciała i ducha.
Niechaj nowonarodzony Pan swą łaską przepoi wszelkie Wasze dobre dzieła. Szczęść Boże!
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