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Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – 31 grudnia 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

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

  

Poniedziałek – 1 I – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (Nowy Rok), oktawa Bożego
Narodzenia

  

Wtorek – 2 I – wsp. śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów
Kościoła

  

I Środa – 3 I – wsp. dow. Najświętszego Imienia Jezus (przed Objawieniem Pańskim)

  

I Czwartek – 4 I – wotywa o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie lub o
powołania (przed Objawieniem Pańskim)

  

I Piątek – 5 I – wotywa o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (przed Objawieniem Pańskim)
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I Sobota – 6 I – Uroczystość Objawienia Pańskiego (czyli „Święto Trzech Króli”)

  

I Niedziela – 7 I – Święto Chrztu Pańskiego: albo wsp. dow. św. Rajmunda z Penyafort, prezb.
(opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa uczy rodzinnego szacunku dzieci wobec ojców, małżonków względem
siebie, a wszystko to ze względu na Jezusa.   
    2. Niedziela 31 XII w Oktawie BN, to Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa – Msze
św.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00.  
    3. Niedziela Świętej Rodziny z Nazaretu (31 XII) jest Dniem Jubileuszy Małżeńskich –
wysłuchamy Listu Episkopatu Polski – Słowo Prezydium Konferencji Episkopatu Polski
„Kochać, nie zabijać!”   
    4. „Niedziela Świętej Rodziny” jest już VI dniem oktawy Bożego Narodzenia.  
    5. W tę Niedzielę (31 XII) przypada liturgiczne wspomnienie św. Sylwestra I, pap (lecz
opuszcza się je z racji uroczystej niedzieli).   
    6. 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.   
    7. Nieszpory Staroroczne z kazaniem podsumowującym duszpastersko i gospodarczo
miniony rok w naszej parafii z podaniem planów i zamierzeń roku najbliższego odprawione były
już wczoraj, czyli w sobotę 30 XII po południu o godz. 17:00.   
    8. Częściowo w poniedziałkowy Nowy Rok (1 I 2018), a częściowe w sobotnie Święto
Trzech Króli (6 I 2018) umieszczę w dodatkowych biuletynach większość z tych informacji
podanych podczas kazania starorocznego.   
    9. 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.).
 
    10. Na rozpoczęcie Nowego Roku kalendarzowego po każdej Mszy św. przed
Sanctissimum śpiewa się publicznie hymn: „O Stworzycielu Duchu przyjdź” w celu uproszenia
łaski światła i pomocy Bożej w nowym roku – do tej praktyki przywiązany jest odpust zupełny.
 
    11. Zgodnie z tradycją przynajmniej przed „sumą” należy dokonać obrzędu poświęcenia
wody i pokropienia nią wiernych w celu przypomnienia przyrzeczeń złożonych na chrzcie św. U
nas będzie on podczas każdej Mszy św. zamiast aktu pokutnego z odnowieniem tych
przyrzeczeń złożonych na chrzcie świętym. Podczas ogłoszeń wysłuchamy Komunikatu
Biskupa na Nowy Rok.   
    12. W poniedziałek 1 I na Mszy św. o 12:00 chrzest dziecka: Zofia Stępień; w sobotę 6 I na
Mszy św. o 12:00 chrzest: Zuzanna Dorota Dziedziak.   
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    13. Dzień 1 stycznia jest też Światowym Dniem Modlitw o Pokój – należy to wezwanie
dodać także podczas Modlitwy Wiernych.   
    14. W tym tygodniu przeżywamy I środę miesiąca stycznia – o godz. 17:00 podczas Mszy
św. (połączonej z Nowenną do MBNP zmiana tajemnic Róż Misyjnych, modlitwa za misje i
składka na ten cel.   
    15. Też w tym tygodniu I czwartek stycznia – Msze św. rano o 6:30 i wieczorem o 17:00
(połączonej z Adoracją Eucharystyczną; od 15:00 do 20:00 – tradycyjnie Adoracja w kaplicy
Bocznej dla kandydatów do sakramentu bierzmowania (klasy VI-VII, II i III gimnazjalne).  

    16. Również w tym tygodniu I piątek stycznia – Msze św. o 6:30 – 15:00 (wpierw Godzina
Miłosierdzia) oraz o 17:00 (z Adoracją IHS).   
    17. Ogólna Adoracja Eucharystyczna w I piątek jak zwykle będzie od 13:30 do 22:00.  
    18. Dla chętnych spowiedź pierwszopiątkowa od 16:00 do 17:00 (nie ma wyjazdu do
chorych, bo był dopiero co).   
    19. Kandydaci do bierzmowania przychodzą w I piątek jak zwykle co miesiąc na Mszę św.
na godz. 17:00.   
    20. Po Mszy św. o 17:45 na starej plebanii spotkanie KSM, natomiast o 18:15 na nowej
plebanii spotkanie Akcji Katolickiej.   
    21. W I sobotę 6 I przypada już „Święto Trzech Króli” (Uroczystość Objawienia Pańskiego);
Msze św.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00.  
    22. Po Ewangelii zgodnie z „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii” po Ewangelii
ogłasza się uroczyście datę Wielkanocy i innych świąt zgodnie z podanym wzorem: „Drodzy
bracia i siostry, chwała Pana… (str. 61 w kalendarzu liturgicznym).   
    23. W tym dniu podczas wszystkich Mszy św. pod koniec liturgii przed błogosławieństwem
końcowym tradycyjne poświęcenie złota, kadzidła, mirry i kredy. Można je będzie sobie nabyć w
specjalnych zestawach z tyłu kościoła (i zabrać dla okadzenia swego mieszkania).   
    24. W Święto trzech Króli składka przeznaczona jest na misje (nie sprawuje się w tym dniu
wotywy o Niepokalanym Sercu NMP).   
    25. Natomiast także 6 I gościć będziemy z Ukrainy siostry sercanki pracujące w
miejscowości Nowogród Wołyński (to s. Franciszka i s. Teresa – pochodzące z polskich rodzin
Ukrainki) – podczas wszystkich Mszy św. zaśpiewają one ukraińskie i polskie kolędy i przed
błogosławieństwem opowiedzą o swej pracy w prowadzonej tam ochronce dla dzieci, a po
Mszach św. zbiorą przed kościołem do puszki datki na utrzymanie funkcjonowania tej dziecięcej
ochronki na Wołyniu.   
    26. Data 6 stycznia jest Dniem Dzieła Misyjnego Diecezji Tarnowskiej i Misyjnym Dniem
Dziecka. W tym dniu przypada zakończenie kolędowania misyjnego.   
    27. W tym dniu modlimy się za księży diecezjalnych pracujących na misjach i za wszystkich
misjonarzy pochodzących z naszej diecezji.   
    28. W przyszłą niedzielę 7 stycznia przypada już Święto Chrztu Pańskiego – Msze święte
już tradycyjnie w zwyczajnym porządku niedzielnych, czyli o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30
.   
    29. W celu przypomnienia chrztu św. zaleca się na każdej Mszy św. obrzęd niedzielnego
pokropienia woda święconą zamiast aktu pokuty.   
    30. Powracamy też od niedzieli 7 I 2018 r. do wypominków przed dwoma Mszami
porannymi o 7:00 i 9:00.   
    31. Składka przeznaczona jest na cele diecezjalne – po prymarii tradycyjnie zmiana
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tajemnic Róż Męskich (za tydzień po 7:00 Róż Żeńskich i składka inwestycyjna).   
    32. Dzień 7 stycznia i „Chrzest Pański” jest końcem okresu Narodzenia Pańskiego, jednak
tradycyjnie dekoracje bożonarodzeniowe pozostawiamy jeszcze i kolędy śpiewamy do 2 II, czyli
do „MB Gromnicznej”. Zachęcam do rodzinnego kolędowania!   
    33. Po 7 stycznia w tym roku 2018 rozpoczyna się „Okres Zwykły (w ciągu rok) przed
Wielkim Postem; tom III – cykl B – Rok II.   
    34. Intencja ewangelizacyjna Apostolstwa Modlitwy wyznaczona przez papieża Franciszka
na styczeń brzmi: „ Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi
mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności”.
 
    35. Rozpiska wizyty duszpasterskiej popularnie zwanej „kolędą” w pierwszym tygodniu
Nowego Roku: 2-3-4 I (wt-śr-czw) – od 15:00:  Wtorek 02.01.2018 Godz. 1500 – Królowa
Górna: od. p.
Ząber (Tadeusz i Marzena) – p. Witek (Tadeusz) – p. Kowalczyk (Janusz) do p. Grybel (Józef),
15 domów – Ks. Jan, 
Godz. 15
00

– Królowa Polska: od p. Kogut (Józef i Stanisława) do p. Bochenek (Roman i Maria), 10 domów
– Ks. Proboszcz, 
I Środa 03.01.2018 
Godz. 15
00 

– Królowa Polska: od p. Porębów (Renata i Edward) do p. Kachniarz (Czesława i Jacek), 11
domów – Ks. Jan (na 17:00) 
Godz. 15
00 

– Królowa Górna: od p. Bagnickich (Anita i Stanisław) do p. Duda (Agnieszka i Robert), 12
domów – Ks. Proboszcz (na 17:00) 
I Czwartek 04.01.2018 
Godz. 15
00

– Królowa Górna: od. p. Radzik (Grażyna i Marian) do p. Pazgan (Bożena i Edward), 11 domów
– Ks. Jan (na 17:00) 
Godz. 15
00

– Królowa Polska: od p. Michalik (Izabela i Andrzej) do p. Świgut (Krystyna i Czesław), 11
domów – Ks. Proboszcz .
 
    36. Bardzo proszę, by na kolędzie obecni byli wszyscy domownicy – przygotowujemy: krzyż
i świece, Pismo Święte i wodę święconą, zeszyty uczniów. Kapłani zabierają ze sobą oleje
święte – można więc prosić o sakrament namaszczenia dla naszych chorych, czy też spowiedź
świętą. Bardzo też proszę przy tej okazji zgłaszać chorych, do których jeszcze nie docieramy z
Komunią Św. coniedzielną i z I piątkami. Podczas kolędy, obok tradycyjnych obrazków
kolędowych, otrzymamy też obrazki z Logo V Synodu (i jego wyjaśnieniem) oraz z
podobieństwem świętych i błogosławionych Diecezji Tarnowskiej.   
    37. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie kobieca Róża p.w. MB
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Królowej Polski – zelatorki Antoniny Ptaszkowskiej.   
    38. W tym tygodniu jak już podawałem, nie ma spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób
różnych grup parafialnych.   
    39. Jedynie w I piątek o godz. 17:45 na starej plebanii ● spotkanie KSM-u, a o 18:50 na
nowej plebanii ● spotkanie Akcji Katolickiej.   
    40. Do wypominków za zmarłych powrócimy dopiero po Objawieniu Pańskim (po 6 I) 2018 r.
w niedzielę Chrztu Pańskiego 7 I 2018 r.   
    41. W niedzielę Chrztu Pańskiego 7 I 2018 r. Msze św. będą już w zwyczajnym porządku
świątecznym, czyli: 7:00 – 9:00 0 10:00 – 14:30.   
    42. Wydatki minionego tygodnia: dla Kolędników Misyjnych (symbolicznie po 5 zł dla
każdego kolędującego dziecka); za kadzidła.   
    43. Składka z drugiego dnia Świąt BN (ze św. Szczepana) na Papieski Uniwersytet Jana
Pawła II wyniosła 2743 zł +5,5 €.   
    44. Dziękuję za życzliwe przyjęcie z kolędą 21 grup Dzieci Misyjnych, za złożenie im
stosownej ofiary i obdarowanie ich łakociami i owocami. Dzieci te zebrały rekordową sumę w
porównaniu z poprzednimi latami – suma ta w tym 2017 r wyniosła: 7280 zł 72 gr. (+ 200
zł);  przed rokiem w
2016 r. wyniosła ona 6259 zł 35 gr + 1 eurocent; natomiast przed dwoma laty w 2015 roku
zebrano: 5407 zł 60 gr.
 
    45. Na zewnątrz kościoła w gablocie wywieszona jest tabela z ilością zebranych
ofiarowanych pieniędzy według odcinków kolędowania.   
    46. Dzięki za ofiary 2 rodzin złożone na kościół: Barbara i Józef Świgut (Mszalnica nr 8) –
1000 zł; oraz 400 zł – Królowa Górna nr 189.   
    47. Nadal wystawiona jest do zaczerpnięcia i zabrania do domu na kolędę poświęcona
woda.   
    48. Podaję jako ciekawostkę nazwy jubileuszy małżeńskich (coroczny od 1 roku do 15 lat
małżeństwa oraz co 5 lat od 20 do 75 lat małżeństwa) – i tak rocznica: 1 – papierowa; 2 –
bawełniana; 3 – skórzana; 4 - kwiatowa lub owocowa; 5 – drewniana; 6 - cukrowa lub żelazna;
7 - wełniana lub miedziana; 8 - spiżowa, brązowa lub blaszana; 9 - gliniana lub generalska; 10 -
cynowa lub aluminiowa; 11 – stalowa; 12 - płócienna, jedwabna lub lniana; 13 – koronkowa; 14
- kości słoniowej; 15- kryształowa lub szklana; 20 – porcelanowa; 25 – srebrna; 30 - perłowa; 35
– koralowa; 40 – rubinowa; 45 – szafirowa; 50 – złota; 55 - szmaragdowa lub platynowa; 60 –
diamentowa; 65 – żelazna; 70 – kamienna; 75 – brylantowa.   
    49. Przypominam jeszcze raz, iż „Opłatek dla Akcji Katolickiej” z całego rejonu – odbędzie
się w sobotę 13 I 2018 r. o 15:00.   
    50. Natomiast „Opłatek dla Seniorów” finansowany i organizowany wspólnie ze szkołą w
Królowej Górnej oraz przez naszą Akcję Katolicką i Caritas – odbędzie się w szkole w Królowej
Górnej także 13 I 2018 r. o 10:00 (dokładamy się w kwocie 500 zł).   
    51. Na sprzątanie 100 zł przekazała rodzina: Artura i Bogusławy Ogorzałek. Do sprzątania
dokładają się kolejne rodziny: Kazimiera Ogorzały; Włodzimierz i Lucyna Ogorzały; Ryszard
Wyszowski.   
    52. Na stoliku: są jeszcze kalendarze misyjne z ks. Janem Czubą, misjonarzem
zamordowanym w Kongo w Afryce (7,00 zł).   
    53. 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);
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„Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore
Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).   
    54. Niech mi będzie wolno na Nowy Rok życzyć Wam Kochani Parafianie i Drodzy Goście
wszelkiej ludzkiej pomyślności, Boskiej łaskawości, Matczynego Orędownictwa Maryi, czuwania
Waszych Aniołów Stróżów i Świętych Patronów. Boże Błogosław nam!   
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