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Święto Chrztu Pańskiego – 9 stycznia 2022

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 9 I – Chrzest Pański, święto

  

  

Czwartek – 13 I – wsp. dow. św. Hilarego, bpa i dok. Kośc.

  

  

Niedziela – 16 I – II Niedziela Zwykła

  

    
    1. Liturgia Słowa ukazując chrzest Jezusa w Jordanie nawołuje nas do nawrócenia i
wierności Bogu przez całe chrześcijańskie życie.     
    2. Dzisiejsza niedziela 9 I to Święto Chrztu Pańskiego i zakończenie „Okresu Bożego
Narodzenia”     
    3. Jednak w polskiej tradycji kolęduje się do Święta Ofiarowania Pańskiego 2 II, czyli do
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„Matki Bożej Gromnicznej”.     
    4. Zachęcam też, wszakże wedle waszej woli, do przetrzymania dekoracji świątecznych,
jeśli to możliwe, do 2 II.     
    5. Dziś zmianka tajemnic w Różach Kobiet jak zwykle po „prymarii” (po 7:00).    
    6. Dziś też składka inwestycyjna na rzecz prac w parafii – jak w każdą II niedzielę miesiąca. 

 
    7. W ogłoszeniach wysłuchamy Komunikatu ks. Biskupa zapraszający na XI Forum
Formacyjne (to w Tarnowie w dniach 29-30 I).     
    8. Po „Chrzcie Pańskim” rozpoczyna się Pierwszy Okres Zwykły w ciągu roku (mniejszy)
przed Wielkim Postem.     
    9. W celu przypomnienia naszego chrztu świętego zaleca się na każdej Mszy św. obrzęd
niedzielnego pokropienia wodą święconą zamiast aktu pokuty co i my niniejszym uczynimy
odnawiając także przyrzeczenia chrzcielne (wyrzeczenie zła i wyznanie wiary).     
    10. Dolna kaplica po świętach BN jest już wyłączona z liturgii, natomiast wracamy do
wypominków za zmarłych i do zwyczajnego niedzielnego porządku Mszy św. 7:00 – 9:00 –
10:30 i 14:30 (nie ma już o 12:00).     
    11. W poniedziałek, wtorek i czwartek Msze św. tylko rano o 6:30.    
    12. W środę Msza św. o 17:00 połączona z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.    
    13. W piątek Msze św. o 15:00 po Godzinie Miłosierdzia oraz o 17:00.    
    14. Też w piątek 14 I przypada 2 rocznica śmierci ks. prałata Stanisława Pasyka (zmarł 14 I
2020) – Msza św. za niego 14 I o 17:00.     
    15. W sobotę Msze św. są jak zwykle rano – czyli o 6:30 i 8:00 oraz dodatkowa o 17:00
(Msza św. pokolędowa za parafian).     
    16. Zapraszam więc w sobotę na 17:00 tych wszystkich, którzy z racji zdrowotnych lub
innych przeszkód nie mogli przyjąć księdza po kolędzie w swoich domach – pod koniec nastąpi
„błogosławieństwo lourdzkie” (czyli indywidualnie monstrancją nad głowami).     
    17. Obie intencje Mszy św. dedykowane będą „za parafian”, jako podziękowanie za
kolędowy czas (za gościnę, poczęstunki i ofiary).     
    18. W niedzielę za tydzień Msze św. parafialne będą o: godz. 7:00 – 9:00 – 10:30 i ostatnia
o 14:30.    
    19. O godz. 10:30 podczas „sumy” i w czasie kolędowego koncertu po niej zaśpiewa i zagra
orkiestra parafialna z Kamionki Wielkiej i zespół regionalny „Skalniak” oraz gościnnie Tomasz
Wolak – organista z Nowego Sącza. Zapraszam.     
    20. Już też zawczasu zapowiadam, że także w niedzielę 30 stycznia też „na sumie” o 10:00
i w koncercie po niej zagrają i zaśpiewają kolędy oba nasze muzyczne zespoły młodzieżowe:
„Uradowani” oraz „Chwalmy Pana”.     
    21. W tym miejscu też pragnę bardzo serdecznie podziękować za śpiew i granie w
bożonarodzeniowym okresie świątecznym naszym grupom śpiewaczym: chórowi parafialnemu,
dziecięcej scholii oraz obu zespołom młodzieżowym „Uradowani” i „Chwalmy Pana”.     
    22. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w
tym tygodniu:● w środę o 17:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii);● w piątek o
18:00 – spotkanie KSM (na starej plebanii);● w sobotę o 9:00 próba scholi dziecięcej (na
chórze);● w sobotę o 10:00 – spotkanie aspirantów i ministrantów (salka w kościele);● w sobotę
o 11:00 – spotkanie lektorów i ceremoniarzy (salka w kościele)   
    23. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie I Róża „rodziców
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modlących się za swoje dzieci”, p.w. św. Jadwigi Andegaweńskiej, zel. Stanisławy Bogdańskiej.
 
 
    24. Wczoraj, tj. w sobotę 8 I odprawiony był pogrzeb zmarłego we wtorek naszego
parafianina, mieszkańca Królowej Polskiej, śp. Edwarda Chochli – za jego duszę odprawionych
będzie 50 Mszy św. pogrzebowych (47 zamówionych indywidualnie oraz 3 od uczestników
pogrzebu. Niech spoczywa w pokoju Boga).     
    25. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu (rodziny chore lub na kwarantannie lub też
lękające się kontaktu nie przyjmują – dla nich na koniec będzie Msza św. w kościele tak jak w
tamtym roku) – przygotujmy wodę święconą i kropidło, świece, Pismo św. i zeszyty dzieci i
bądźmy razem:   
    26. Poniedziałek 10.01.2022 Godz. 1400 – Królowa Polska: od p. Kogut (Stanisława) do p.
Bochenek (Roman i Maria), 10 domów – Ks. Proboszcz; 
Godz. 14
00

– Królowa Górna: od p. Ptaszkowskich (Helena i Józef) do p. Stanek (Maria i Andrzej), 7
domów – Ks. Mateusz
 
    27. Wtorek 11.01.2020 Godz. 1400 (z przerwą od 15:00 do 16:30) – 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. Mateusz
 
    28. 07:21:32 Godz. 1400 – Królowa Polska: od p. Homoncik (Jolanta) do p. Bochenek
(Marek i Helena), 12 domów – Ks. Proboszcz;Godz. 1400 –
Królowa Górna: od p. Poręba (Maria i Stanisław); p. Kogut (Elżbieta i Tomasz); do p. Królewscy
(Władysława i Jan), 12 domów – Ks. Mateusz
 
    29. Czwartek 13.01.2022 Godz. 1500 – Królowa Górna: od p. Poręba (Maria i Eugeniusz)
do p. Sadowscy (Wojciech i Renata), 14 domów – Ks. Proboszcz;
Godz. 15
00

– Królowa Polska: od p. Jaworskich (Małgorzata i Paweł) do p. Groń (Teresa i Władysław), 11
domów – Ks. Jan
 
    30. W czwartek zakończenie duszpasterskiej wizyty zwanej popularnie „kapłańską kolędą” –
Msza św. kolędowa w sobotę o 17:00.   
    31. Z baniaka stojącego obok szopki ciągle jeszcze można zaczerpnąć wody święconej i
zabrać ją do domów także na kolędę.   
    32. Święta ruchome w tym roku 2022:    
    33. Środa Popielcowa – 2 marca    
    34. Pascha (Wielkanoc) – 17 kwietnia    
    35. Wniebowstąpienie Pana Jezusa – 29 maja    
    36. Zesłanie Ducha Świętego – 5 czerwca    
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    37. Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało) – 16 czerwca    
    38. I Niedziela Adwentu – 27 listopada  
    39. Wydatki tego tygodnia: słodycze dla kolędników misyjnych oraz symboliczne ofiary dla
nich. Żarówki ledowe.   
    40. Składka w środowy comiesięczny „dzień misyjny w parafii” wyniosła 303,50 zł.  
    41. Za zestawy kadzidła nabyte do domów zebrano „na misje” sumę 367,70 zł. Dzięki.  
    42. Na zewnątrz świątyni „kolędnicy misyjni” zebrali do puszek „na misje” sumę 4755,15 zł.
Bóg zapłać.   
    43. Składka z 6 I przeznaczona na cele misyjne wyniosła 2695,50 zł.  
    44. Za opłatki zgromadzono z waszych ofiar sumę – 3068,60 zł (przeznaczam je na
sfinansowanie kapliczki wstępnej koło cerkwi).
 
    45. Za świece „Caritas” zebrano sumę 2899,60 zł (z ceny 7 zł za świecę 5 zł odsyłane jest
do centrali „Caritas” w Tarnowie, zaś 2 zł od świecy pozostaje w parafii na działalność „Caritas”
parafialnej co stanowiło sumę 620 zł przeznaczoną na wykonanie 80 stroików).
 
    46. Na ogrzewanie i sprzątanie cmentarza kolejne 13 rodzin złożyło ofiarę – w sumie: 1060
zł. Dziękuję.   
    47. Na biuletyn przy okazji innych opłat złożono: Stanisława i Kazimierz Poręba, KP (30 zł);
Anna i Jan Nowak, KG (30 zł); Maria i Stanisław Wyszowscy, KP (30 zł); Katarzyna i Łukasz
Woźniak, KP (100 zł); Kazimiera i Józef Ślipek, KG (30 zł); Małgorzata Mężyk, KG (30 zł);
Stanisław Ptak, KG (50 zł); Beata i Paweł Jelito, M-Z (30 zł).   
    48. Opłaty na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza są bez zmian: 40 + 30 zł (można je
uiszczać na tacę lub na konta bankowe).   
    49. Dziękuję Janowi Krokowi za nieodpłatne wykonanie ławki pod ścianą (drewno na nią
było jeszcze pozostałością materiału od ławek do kapicy w podziemiach kościoła).   
    50. Dziękuję Carlosowi Velarde Vasquez za namalowanie dla mnie obrazu św. Krzysztofa.  
    51. Dziękuję Stanisławowi Kmakowi za darmową obsługę konserwacyjną piecyka CO na
starej plebanii (czyszczenie).   
    52. Znaleziono zgubione w świątyni podczas świąt BN dwa różne kolczyki – są do
odebrania u ks. proboszcza.   
    53. Od środy 15 XII są ograniczenia także w kościołach, ograniczenia do 30 % wszystkich
obecnych – jednak w to nie wlicza się zaszczepionych, a w naszej wspólnocie na szczęście jest
wysoki procent zaszczepionych.   
    54. Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Katarzyna i Łukasz Woźniak; Barbara,
Stanisław Szkaradek; Magdalena, Piotr Buczek; Maria Kruczek. Do sprzątania dokłada się 5
kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Maria, Stanisław Lebda; Ewelina i Przemysław Lebda;
Dorota, Tadeusz Szkaradek; Jadwiga, Dariusz Aleksandrowicz; Radosław Aleksandrowicz.
 
    55. Na stoliku jest jeszcze numer informatora parafialnego z zestawieniem i
podsumowaniem minionego roku 2021 w parafii.   
    56. Można jeszcze zabrać ze stolika darmową gazetę „Pomagamy Misjom”.  
    57. Można również ze stolika zabrać ulotkę na temat odpisu od podatku 1% na rzecz
„Caritas Diecezji Tarnowskiej” – Nr 0000211791.   
    58. Z nowym rokiem 2022 na 8 zł (a więc o 2 zł) drożeją gazety: „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”.   
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    59. Także z nowym rokiem 2022 drożeje o 1 zł na cenę 6 zł za egzemplarz: „Promyczek
Dobra” i „Mały Promyczek Dobra”.   
    60. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (8 zł); „Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (5
zł); „Mały Gość Niedzielny (5 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł);
„Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).
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