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XXIX Niedziela Zwykła – 21 października 2018

W tygodniu:

Niedziela – 21 X – XIX Niedziela Zwykła „Misyjna” (rozpoczęcie Tygodnia Misyjnego)

Poniedziałek – 22 X – wsp. św. Jana Pawła II, papieża Polaka

Wtorek – 23 X – wsp. dow. św. Józefa Bilczewskiego, bpa; albo: św. Jana Kapistrana, prezb.
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Środa – 24 X – wsp. dow. św. Antoniego Marii Clareta, bpa

Niedziela – 28 X – XXX Niedziela Zwykła; albo: Święto śś. Szymona i Judy Tadeusza,
Apostołów (op. się)

1. Liturgia Słowa uczy nas dziś służebności wobec naszych sióstr i braci – nie tryumfalnej
chwały, ale życia na wzór cierpiącego Pana.
2. W tę niedzielę 21 X obchodzona jest „Niedziela Misyjna” – po południu w Tarnowie o
14:00 Marsz Misyjny, a o 15:00 Msza św.
3. Dziś Światowy Dzień Misyjny jako patronalny dzień Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania
Wiary.
4. Niedziela ta rozpoczyna „Tydzień Misyjny” (21-27 X). Pamiętajmy o modlitwie za
misjonarzy i kraje misyjne – szczególnie polecam waszej modlitwie naszych parafian siostrę
Stanisławę Siedlarz pracującą w rosyjskiej Syberii i brata Jana Mężyka misjonarza w Afryce w
Burkina Faso.
5. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na misje – jako tzw. „fundusz papieski”.
6. Po „sumie” (o g. 11:45) na starej plebanii spotkanie Rady Parafialnej połączone z
wypełnieniem ankiety synodalnej na październik.
7. W tę niedzielę 21 X – liczenie wiernych: tzw. „dominicantes” (uczęszczających do
kościoła) i „comunicantes” (przystępujących do Eucharystii).
8. Także w tę niedzielę 21 X wybory do samorządów (idźmy do głosowania i oddajmy głos
na ludzi prawych).
9. Dekanalne spotkanie kapłańskie zostało zaplanowane na czwartek 25 X w Mogilnie o
godz. 19.00 (potrwa do 21:00). Modlitwa w kościele i agapa połączona z przekazaniem
informacji ze spotkania dziekańskiego.
10. W piątek 26 X, w sobotę 27 X i w niedzielę 28 X – czytanki na różańcu w tym Tygodniu
Misyjnym będą o męczenniku ks. Janie Czubie.
11. Niedziela za tydzień (28 X) jest kolejną niedzielą synodalną z własną liturgią.
12. Z racji liturgii niedzieli opuszcza się celebrację Święta Apostołów: św. Szymona i Judy
Tadeusza.
13. W kościołach, w których nie jest znana data konsekracji przeżywa się w tym dniu
Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego.
14. Nasz kościół nie jest jeszcze „konsekrowany”, a jedynie poświęcony – na pełny obrzęd
„dedykacji” ciągle jeszcze czekamy, mając na to 10 lat do następnej wizytacji kanonicznej – w
tym czasie musimy dokonać pełnego uposażenia i wystroju naszej świątyni (w tym ołtarze i
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witraże).
15. W dni powszednie od poniedziałku do soboty Nabożeństwa Różańcowe są w naszej
świątyni o 17:00 (potem Msza św.). W niedziele o 14:00.
16. Zachęcam do odmawiania Różańca Świętego w rodzinie lub w sąsiedztwie przy
przydrożnych i przydomowych kapliczkach i krzyżach, tych wszystkich, którzy z racji przeszkód
nie mogą przyjść do kościoła na Nabożeństwo Różańcowe.
17. 29 X (poniedziałek) o g. 18:00 nasza parafia ma Mszę św. w parafii św. Małgorzaty, a
potem o g. 19:00 Różaniec w Radio RDN Nowy Sącz.
18. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM; w czwartek o 16:00 – aspiranci, w
piątek po nabożeństwie około 18:15 – spotkanie KSM na starej plebanii; w sobotę o 9:00 –
próba scholii (na chórze).
19. Wyjazd na pizzę aspirantów – we środę o 15:30. Wyjazd na pizzę ministrantów –
czwartek o 15:30.
20. Dzieci z klas III przystąpią do I Komunii Św. w drugą niedzielę maja (tj. 12 maja 2019 r.
o 11:00) – 14 z Królowej Górnej i 7 z Królowej Polskiej.
21. A oto spis dzieci, które rozpoczęły przygotowanie bezpośrednie do I spowiedzi św. i I
Komunii Świętej (21 osób): Królowa Górna:
Janus Adrian, Janus Karol, Jelito Filip, Jelito
Michał, Kowaczek Dominik, Kruczek Kamil, Kumorek Magdalena, Mężyk Filip, Mężyk Nikodem,
Pazgan Sylwia, Siedlarz Klaudia, Stanek Wiktoria, Stelmach Kacper, Szeptak Nikola.
Królowa Polska:
Borkowski Olaf, Gomółka Szymon, Krok Natalia, Lompart Kacper, Mordarska Martyna, Poręba
Anna, Ruszkowicz Bartłomiej
.
22. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna p.w.
św. Maksymiliana Marii Kolbego – zel. Janiny Siedlarz.
23. Wydatki tego tygodnia: Opłaciłem rachunki przesyłowe i wyrównawczy po
szacunkowych za gaz z PGNiG – razem z obsługą.
24. Za telefon urzędowy w kancelarii.
25. Komunikanty grube (10 tyś). Hostie (10 opakowań). Wino Mszalne Tokaj „Furmit” (6
szt.).
26. Papier „xero” (6 ryz). Dawno temu na toner i papier dla chóru. Benzyna do kosiarki) – 24
litry.
27. Wałek 100 metrowy agrowłókniny wąskiej. Szpilki plastikowe do mocowania w ziemi
agrowłókniny – 2 opakowania po 50 szt..
28. Dwa samochody pospółki z piaskiem przywiezione ze składu w Kamionce Wielkiej oraz
20 worków cementu.
29. Jeszcze cement (5 worków); palisady „meander” pod lampy (15 sztuk); 20 m kabla
trzyżyłowego do ziemi.
30. Listwa przyścienna przysufitowa 5 szt.. Jeszcze raz klej „decolep”. Klej do luster.
31. Dwie baterie długiego naładowania „Varta long X” do mikrofonów bezprzewodowych w
kościele.
32. Pizze dla robotników w tygodniu – 81,25 zł. Sześć pizz dla robotników sobotnich.
33. Zgrzewka piwniczanki, dwa opakowania kawy, 2 kg cukru, cytryny dla zrobienia dla nich
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gorącego picia.
34. 4 pizze dla dzieci z DSM i młodzieży z KSM – 156,92 zł.
35. Zbiórka do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na uzdolnioną młodzież z
poprzedniej niedzieli wyniosła 759,85 zł. Dzięki.
36. kładka inwestycyjna na potrzeby parafii z niedzieli 16 X wyniosła 3702,60. Bóg zapłać.
37. Ofiara 100 zł na kościół – rodz. Porębów z Boguszy.
38. Opłaty na ogrzewanie w kościele i na utrzymanie porządku na cmentarzu na nowy 2019
rok wynoszą nadal 40 zł + 30 zł. Podaję tez też konta: Wpłaty na ogrzewanie i cmentarz można
dokonywać tradycyjnie w kopertach na tacę, albo też przelewem na konto parafialne: PKO BP
S.A. Oddział I w Nowym Sączu –
Nr 50 1020 3453 0000 8102 0008 2370, Dobrowolne
ofiary na potrzeby biuletynu i utrzymanie strony internetowej można wpłacać na konto: mBank:
96114020040000320268843252,
Wpłaty na konto budowlane można dokonywać tradycyjnie , albo też przelewem na konto
parafialne-budowlane: Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu – Nr 82 1240 1558 1111
0010 6437 8557.
39. Na stoliku wystawione są do zabrania kartki z wypominkami „rocznymi” (czytane przed
7:00 i 9:00) oraz kartki wspominkowe „listopadowe”.
40. Nie wyrzucamy żadnych odpadów poza ogrodzenie podczas porządków na cmentarzu –
w kontenerze umieszczamy plastiki i szkło, a na pryzmie elementy roślinne!
41. Pod żadnym pozorem nie można podcinać na własną rękę drzew cmentarnych (tui) – to
samowolka! A tak się niestety jakiś czas temu już zdarzyło. Nie dotyczyło to naszych parafian.
Jak zeszpecono jedno z drzew – możemy zobaczyć przy głównej alejce po prawej stronie u
góry cmentarza.
42. Uwaga ta nie dotyczy oczywiście krzewów i drzewek przez Was prywatnie sadzonych
przy rodzinnych grobach – to nie moja sprawa.
43. Cmentarne tuje wczesną wiosną będą formowane systemowo w zabiegach
pielęgnacyjnych, jakie je czekają zgodnie z planem.
44. W sam dzień W. Świętych zamknięta będzie dla pojazdów droga na cmentarz; stać
będą strażacy (wjazd tylko osób z kłopotami ruchowymi).
45. Zgłaszane są do mnie przez parafian zdarzenia kradzieży wystrojów z ich grobów – to
czyny karygodne, a takich złodziei zwie się hienami!
46. Dziękuję za sobotnią pracę: 5 mężczyznom z grupy dziesiętnika Józefa Ziębca: Jan
Krok, Jan Gomółka (za niego Krystian Gomółka), Marian Ogórek (za niego Michał Poręba),
Grzegorz Siedlarz (za niego Krzysztof Siedlarz), Tadeusz Wacławiak (za niego Krzysztof Groń),
a także Patryk Siedlarz (z grupy Marka Kotasa); oraz aż 17 panom z grupy
dziesiętnika Roberta Kościółka:
Robert Kościółek, Wojciech Kruczek, Paweł Kachniarz, Marek Witek, Jarosław Kachniarz,
Marcin Bobak, Zenon Popiela, Paweł Jelito, Piotr Jelito, Stanisław Witek, Daniel Kruczek,
Stanisław Kruczek, Mirosław Jawor, Paweł Janus, Wojciech Jelito, Tadeusz Tarasek, Jan
Wojciechowski (za niego Mateusz Kachniarz) – wszyscy oni grupami pracowali przy
czyszczeniu elewacji starej plebanii i potoku, dokończeniu kładzenia nad nim agrowłókniny oraz
wykopaniu i betonowaniu 20 stopek pod pergole w brzegu za nowym kościołem, a także
montażu kainerowych listew pod ławkami w kościele. Bóg zapłać.
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47. Zamiast pracy z grupy Józefa Ziębca ofiarę złożyli: Bogusław Baran (50 zł), Józef
Siedlarz (50 zł), Wiesław Krok (100 zł) Paweł Jaworski (50 zł); oraz z grupy Roberta Kościółka:
Józef Ruszkowicz (50 zł), Marcin Groń (50 zł).
48. Dziękuję pracującym w sobotę: 5 kobietom z grupy dziesiętnika Marka Kotasa: Maria
Kotas, Danuta Siedlarz, Teresa Witek, Stanisława Poręba (za nią Monika Poręba), Ilona
Śmierciak (za nią syn Szymon); oraz 4 paniom z grupy
dziesiętnika Stanisława Mężyka:
Anna Mężyk, Maria Galica (za nią Marzena Górka), Joanna Kmak (za nią Katarzyna Janus),
Grażyna Janus (z dziesiątki Alojzego Barskiego) – pracowały przy czyszczeniu z darni traw
powierzchni dolnego parkingu.
49. Zamiast pracy ofiarę złożyły przeszkodzone: Bernadeta Bochenek – 50 zł; oraz z grupy
Roberta Kościółka z 13 X: Małgorzata Kachniarz (50 zł), Stanisława Groń (50 zł), Wioletta
Kruczek (50 zł).
50. O przyjście do pracy na najbliższą sobotę na 7:00 proszę mężczyzn z 2 grup: Królowej
Polskiej z grupy
dziesiętnika Marka Kotasa oraz z Królowej Górnej z grupy dziesiętnika
Romana Pazgana
. Planowane jest nadal czyszczenie i jeśli pogoda pozwoli to malowanie odeskowanej elewacji
starej plebanii (gdy pogoda nie pozwoli – to inne zaplanowane prace).
51. Na tę sobotę proszę o przyjście kobiety znów z 2 grup: z Królowej Górnej z grupy dziesi
ętnika Alojzego Barskiego
oraz z grupy
dziesiętnika Mariusza Hatlasia
. W planie są nadal prace porządkowe (czyszczenie z darni dolnego parkingu) – przynosimy
motyki.
52. Dziękuję Jarosławowi Kachniarzowi za zamontowanie pod ławkami w kościele
wykonanych wcześniej przez niego listew kainerowych, żeby ławy się nie suwały (rozliczę się z
nim za tydzień – za pracę i przede wszystkim za drogi materiał z „nierdzewki”).
53. Dziękuję Stanisławowi Mężykowi za przygotowanie i nabicie listewek na trójkątnym
szczycie elewacji nad wejściem do starej plebanii.
54. Zostało też wbetonowane 15 palisad pod lampy nad potokiem i zamontowane na nich
15 puszek rozdzielczych pod instalację – tę pracę wykonali Grzegorz i Maciej Kaczówka.
Wcześniej nasi parafianie z poprzedniej dziesiątki rozmieścili w ziemi wciągnięte w peszle kable
elektryczne.
55. Oaza Modlitwy dla młodszych DSM-ek – 26-28 października w Efezie oraz Warsztaty
Muzyczne – z naszej parafii wyjeżdża 10 dziewcząt. Koszt 80 zł (dopłata z parafii – 20 zł).
Wszelkie aktualne informacje są publikowane na oficjalnej stronie DSM:
http://www.dsm.diecezja.tarnow.pl
56. XVIII Diecezjalne Spotkanie Misyjne Róż Żywego Różańca będzie miało miejsce w
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Bobowej w sobotę 27 X , na zakończenie Tygodnia Misyjnego. To dzień 20-tej rocznicy
00 pod
męczeńskiej śmierci ks. Jana Czuby. Program spotkania: Eucharystia o g. 10
przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Jeża. Po nie Różaniec za misje, misjonarzy i o beatyfikację
naszego męczennika. Wreszcie tradycyjna drożdżówka z herbatą. Zakończenie spotkania
przewidziane jest na godz. 14
00

. Zgłoszenia w Wydziale Misyjnym Kurii (tel. 14/6317370; lub e-mail:
misje@diecezja.tarnow.pl
) do 22 X.
57. Składowanie i wywóz śmieci wielkogabarytowych – tym razem tylko w kontenerach. Nie
składamy ich przy drodze, bo te nie będą odbierane, ale jedynie do podstawionego kontenera
(meble, RTV i AGD). Nie będą przyjmowane odpady rozbiórkowe i budowlane oraz komunalne
w workach.
58. Miejsca podstawionych kontenerów i godziny odbioru: Królowa G. – koło remizy OSP 22
X w g. 8:00-16:00; Królowa P. – przy wjeździe na starą drogę przy moście Widacz 23 X w g.
8:00-16:00; Mszalnica Zagóra – za mostem przy drodze na Wzgórze Świętego Krzyża 23 X w
g. 8:00-16:00.
59. Gmina Kamionka Wielka ma zamiar przystąpić do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na terenach: Jamnica, Kamionka Mała, Kamionka Wielka.
Mający tam nieruchomości mogą składać w nioski do 28 XIII. Więcej informacji w pokoju nr 14.
60. Dziękuję za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Krzysztof Wacławiak; Maria, Dawid
Lorek; Maria Groń oraz Stanisław Surma (z 23 IX). Do sprzątania dokładają się 3 kolejne
rodziny z Królowej Polskiej: Agnieszka, Krzysztof Groń; Teresa, Władysław Groń; Monika,
Bartłomiej Groń.
61. Na stoliku z tyłu świątyni są jeszcze do nabycia ostatnie kalendarze misyjne na 2019 r. –
w cenie 5 zł.
62. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł);
„Niedziela” (5 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).

6/6

