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Święto Chrztu Pańskiego – 7 stycznia 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

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

  

Sobota – 13 I – wsp. dow. św. Hilarego, bpa i dokt. Kośc.

  

Niedziela – 14 I – II Niedziela Zwykła 

  

    
    1. Liturgia Słowa przybliżając nam opis chrztu Pana Jezusa w rzece Jordan jest też jednym
wielkim pytaniem o wierność naszemu chrztowi.   
    2. W tę niedzielę 7 I 2018 r. przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego – wszystkie Msze św. 
już w zwyczajnym niedzielnym porządku, czyli o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.  
    3. Dla przypomnienia chrztu św. na każdej Mszy św. obrzęd niedzielnego pokropienia woda
święconą zamiast aktu pokuty.   
    4. Powracamy też od niedzieli 7 I 2018 r. do wypominków przed dwoma Mszami porannymi
o 7:00 i 9:00.   
    5. Po każdej Mszy św. dziś z racji I niedzieli miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

    6. Natomiast w ramach ogłoszeń także po każdej Mszy św. odczytywany jest Komunikat Ks.
Biskupa na temat nowopowołanego do istnienia Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana
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Pawła II (nasza Akcja Katolicka indywidualnie proponować będzie udział w tym doszkalaniu).
 
    7. Składka przeznaczona jest dziś na cele diecezjalne.  
    8. Po prymarii o 7:00 zwyczajowo zmiana tajemnic Róż Męskich (za tydzień po 7:00 zmiana
Róż Żeńskich i składka inwestycyjna).   
    9. Na „sumie” śpiewa kolędy nasz chór parafialny.  
    10. Dzień 7 stycznia i „Chrzest Pański” jest końcem okresu Narodzenia Pańskiego, jednak
tradycyjnie dekoracje bożonarodzeniowe pozostawiamy jeszcze do 2 II, czyli do „MB
Gromnicznej”. Tak samo do 2 II jeszcze śpiewamy kolędy. Zachęcam do rodzinnego
kolędowania!   
    11. Po 7 stycznia w tym roku 2018 rozpoczyna się „Okres Zwykły (w ciągu rok) przed
Wielkim Postem; tom III – cykl B – Rok II.   
    12. Jutro, tj. w poniedziałek 8 stycznia rozpoczynają się Msze św. gregoriańskie za śp.
Czesława Ochwata.   
    13. „Opłatek dla Seniorów” organizowany i wspólnie finansowany ze szkołą w Królowej
Górnej oraz przez naszą parafię – odbędzie się w szkole w Królowej Górnej także 13 I 2018 r. o
10:00 (dokładamy się w kwocie 500 zł).   
    14. „Opłatek dla Akcji Katolickiej” z całego rejonu – odbędzie się również w tę sobotę 13
stycznia 2018 r. o 15:00.   
    15. Podczas tej Mszy św. o 15:00 śpiewać będzie parafialna schola (wcześniej o 14:00 jej
próba).   
    16. Po tej Mszy św. o 16:00 przed gośćmi z AK swój występ recytatorsko-kolędniczy będą
mieć małe szkolne dzieci.   
    17. Jak już wspomniałem wyżej 14 I w drugą niedzielę miesiąca zwyczajowo składka
przeznaczona jest na cele parafialne jako inwestycyjna.   
    18. Zaś po 7:00 zmiana tajemnic dla Róż Kobiet.  
    19. W niedzielę za tydzień 14 stycznia przypada Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.  
    20. Na wszystkich Mszach św. w niedzielę 14 stycznia czytany będzie List Episkopatu
Polski „Na Rok św. Stanisława Kostki”.   
    21. W naszej parafii za tydzień po Mszy św. popołudniowej czyli o 15:30 „Koncert Kolęd” w
wykonaniu zespołu muzycznego z Laskowej oraz naszych zespołów śpiewaczych: parafialnego
chóru, dziecięcej scholii , a także młodzieżowego zespołu „Siewcy Miłości”. Zapraszam!  

    22. Kurs Katechezy Przedmałżeńskiej rozpocznie się niebawem w Parafii Ducha Świętego
w Nowym Sączu, ul. Ks. Piotra Skargi 10. Konferencje głoszone będą w kościele, w
poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki: od 15 stycznia do 26 stycznia 2018 roku. Rozpoczęcie
kursu 15 stycznia 2018 r. Mszą Świętą o godz. 18.00. Szczegóły dla zainteresowanych – w
gablocie przed kościołem.   
    23. 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”.
 
    24. Rozpiska wizyty duszpasterskiej popularnie zwanej „kolędą” w pierwszym tygodniu
Nowego Roku: 8-9-11 12 I (pn-wt-czw-pt) – od 15:00:  Poniedziałek 08.01.2018 Godz.
15 00 –
Królowa Górna: od p. Wysowskich (Stanisława i Jan) do p. Małysów (Jerzy i Maria), 15 domów
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– ks. Jan, 
Godz. 15
00 

– Mszalnica, Cieniawa, Królowa Górna: od. P. Witek (Antoni i Stanisława) do p. Mężyk
(Eugeniusz i Maria), 10 domów – Ks. Proboszcz. 
Wtorek 09.01.2018 
Godz. 15
00 

– Mszalnica: od p. Kachniarz (Elżbieta i Jarosław) do p. Kruczek (Halina i Stanisław), 11 domów
– Ks. Jan, 
Godz. 15
00

– Królowa Górna: od p. Ptaszkowskich (Stanisława i Marian) do p. Siedlarz (Katarzyna i
Dariusz), 10 domów – Ks. Proboszcz. 
Czwartek 11.01.2018 
Godz. 15
00 

– Królowa Górna: od p. Hatlaś do p. Gaborek (Janusz i Bożena), 6 domów – Ks. Jan, 
Godz. 15
00 

– Królowa Górna: od p. Ochwat (Monika i Piotr) do p. Szczepka (Teresa i Krzysztof), 9 domów –
Ks. Proboszcz. 
Piątek 12.01.2016 
Godz. 
16
00

– Królowa Polska: od p. Homoncik (Jolanta) do p. Bochenek (Marek i Helena), 11 domów – Ks.
Jan, 
Godz. 15
00

– Królowa Górna: od p. Poręba (Maria i Stanisław) do p. Królewskich (Władysława i Jan), 10
domów – Ks. Proboszcz (przerwa o 17:00). 
 
    25. Proszę o obecność wszystkich domowników – przygotowujemy: krzyż i świece, Pismo
Święte i wodę święconą, zeszyty uczniów. Kapłani zabierają ze sobą oleje święte – można więc
prosić o namaszczenia dla chorych, o spowiedź św.. Proszę też, by przy zgłaszać chorych, do
których jeszcze nie docieramy z Komunią Św. coniedzielną i z I piątkami.   
    26. Obok tradycyjnych obrazków kolędowych, otrzymamy też obrazki z Logo V Synodu (i
jego wyjaśnieniem) i z podobieństwem świętych i błogosławionych Diecezji Tarnowskiej.
 
    27. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie kobieca Róża p.w. MB
Niepokalanie Poczętej – zelatorki Heleny Ptaszkowskiej.   
    28. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych –
w tym tygodniu: w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM, w piątek o 18:00 – spotkanie
KSM na starej plebanii, w sobotę o godz. 14:00 – próba dziecięcej scholii parafialnej (na
chórze), w sobotę o 9:00 – kurs lektorski Kamionce Wielkiej (7 naszych kandydatów).   
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    29. Wydatki minionego tygodnia: zakup kredy, kadzidła ziołowego i węgielków
trybularzowych do zrobienia kompletów do nabycia na 6 I. Pizza dla sióstr zakonnych z Ukrainy
i napoje. Żarówki na wymianę.   
    30. Siostry z Ukrainy z Nowogrodu Wołyńskiego na prowadzoną przez nie ochronkę
„Ziarenko”  zebrały datki do puszek w wysokości 4 482 zł + 100 € + 25 $. Siostra Teresa i
Franciszka wszystkim darczyńcom ogromnie z serca dziękują.   
    31. Datki do puszki za kadzidełka wyniosły 92 zł.  
    32. Dziękuję za ofiarę 1000 zł na potrzeby i wydatki przy kościele od kolejnej rodziny z
naszej parafii złożona anonimowo (A.K.) .  
    33. Jeszcze złożono 300 zł – od rodzin z odcinka dziesiętnika Edyty Ząber.  
    34. Także złożono 50 zł – jako ofiara za nieobecność podczas prac przykościelnych 16. 12.
2017 za Rafała Smólczyńskiego.   
    35. Jest jeszcze wystawiona do zaczerpnięcia i zabrania do domu na kolędę poświęcona
woda.   
    36. 13 stycznia, tj. w najbliższą w Królowej Górnej, Królowej Polskiej i Mszalnicy odbędzie
się obowiązkowe szczepienie psów przeciwko wściekliźnie. Szczegółowy Harmonogram
szczepień dostępny jest na afiszach (Lecznica Weterynaryjna Serwin złożyła na kościół 50 zł).
 
    37. Wydział ds. Nowej Ewangelizacji Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zaprasza na VII Forum
Formacyjne: „Kim jesteś? Odkryć kobiecość. Odnaleźć męskość” pod patronatem Biskupa
Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Spotkanie odbędzie się w dniach 20-21 stycznia 2018 roku w
Tarnowie. Zapisy i szczegółowe informacje na stronie: www.forum.moscice.pl .
Zapraszamy w podróż, która pomoże umocnić tożsamość nadaną ci przez Boga. Będzie wiele
wspólnej modlitwy, warsztaty tylko dla kobiet i tylko dla mężczyzn, wieczór chwały i konferencje.
Wspólnie postawimy sobie pytanie, co oznacza bycie kobietą i bycie mężczyzną w Bogu.
Spróbujemy się przyjrzeć duchowości oraz niezwykłości tego powołania, a także trudom,
zranieniom i zadaniom. Będziemy też prosić Boga o uzdrowienie i błogosławieństwo, aby każdy
z nas na koniec tego wydarzenia mógł powiedzieć - cieszę się z tego, KIM JESTEM!
 
    38. W Miejscowości Stare Żukowice w tamtejszej szkole organizowane są przez wydział
duszpasterstwa młodzieży naszej kurii Warsztaty Muzyczne dla DSM – termin 26-28.01.2018.
Zachęcam!   
    39. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: Kazimiera Ogorzały; Włodzimierz i Lucyna
Ogorzały; Ryszard Wyszowski. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Jurand i Edyta
Ząber; Artur i Lidia Kachniarz; Zbigniew i Wiesława Ząber.   
    40. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 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).   
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