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V Niedziela Zwykła – 10 lutego 2019

  

  

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 10 II – V Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Scholastyki, dziew. (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 11 II – wsp. dow. Najświętszej Maryi Panny z Lourdes
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Czwartek – 14 II – Święto śś. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa

  

  

Piątek – 15 II – w martyrologium rzymskim wpisany jest. Bł. Michał Sopoćko, prezb. (można
wsp. dow.)

  

  

Niedziela – 17 II – VI Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. śś. Siedmiu Założycieli Zakonu
Serwitów NMP (opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa ukazuje dzisiaj powołanie trzech ludzi: Izajasza, Pawła i Piotra. Powołanie
Boże każdego z nich poprzedziło jakieś Objawienie. I my, którzy należymy do „złowionych dla
Miłości Bożej” także do czegoś jesteśmy powołani przez Pana. Do czego?     
    2. Dziś po prymarii – zmiana tajemnic w Różach Kobiet.  
    3. Dziś po sumie - spotkanie Rady Parafialnej (stara plebania - godz. 11:45).    
    4. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafii jako „inwestycyjna”.    
    5. W poniedziałek 11 lutego – we wspomnienie liturgiczne MB z Lourdes – corocznie
przypada Światowy Dzień Chorego. Zapraszam wszystkich chorych na specjalną Mszę św. o
godz. 17:00 z możliwością przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych.     
    6. W tenże poniedziałek 11 II pół godziny wcześniej od 16:30 możliwość spowiedzi dla
chorych i seniorów.     
    7. Trzej nasi ministranci Karol Rams, Kamil Janiczek, Kacper Janus w minioną sobotę 9 II
zdali egzamin liturgiczny i w tę środę (13 lutego) otrzymają w Nawojowej z rąk ks. bpa Leszka
Leszkiewicza posługę lektora. Gratuluję!     
    8. We środę w czasie Mszy św. z ks. Biskupem w Nawojowej intencję „pro populo” za
naszych parafian odprawi ks. wikariusz.     
    9. W sobotę 16 II przypada 11 rocznica sakry ks. bpa Wiesława Lechowicza, Delegata KEP
ds. „Duszpasterstwa Emigracji Polskiej”.     
    10. W przyszłą niedzielę (17 II) składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.     
    11. Z racji liturgii niedzielnej opuszcza się wspomnienie dowolne świętych Siedmiu Braci
Założycieli Zakonu Serwitów NMP.   
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    12. W niektórych parafiach rozpoczyna się czterdziestogodzinna Adoracja Najśw.
Sakramentu (cyklu 3 niedziel przed W. Postem).     
    13. Praktyka Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego przed Wielkim Postem może mieć
potrójną formułę – Adoracja IHS może być: albo przez trzy niedziele poprzedzające Wielki Post
(najlepiej w godzinach popołudniowych, np. po jednej godzinie dla każdego stanu: dzieci,
młodzieży, matek, ojców itd.), albo w „tłusty czwartek” przed Środą Popielcową przez cały
dzień, albo przez trzy dni poprzedzające bezpośrednio Środę Popielcową (niedziela –
poniedziałek – wtorek).     
    14. W naszej parafii Nabożeństwo Czterdziestogodzinne będzie w wersji „b”, czyli
całodzienne w „tłusty czwartek” – 28 II.     
    15. Do najbliższej niedzieli 17 II odprawiane jest poza parafią w Świdnicy Śląskiej 30 Mszy
św. „gregoriańskich” za śp. Józefa Hebdę.     
    16. Zaś do wtorku 19 II w naszej parafii odprawiane jest 30 Mszy św. „gregoriańskich” za śp.
Ludwika Ogórka.     
    17. Przypominam, luty poświęcony jest modlitwom za konających – pamiętajmy w modlitwie
o przechodzących do wieczności.     
    18. Jak podawałem: w sobotę 2 II o 12:00 odbył się pogrzeb zmarłego w czwartek 31 I
naszego parafianina śp. Jana Stanka.     
    19. Za jego nieśmiertelną duszę sumie odprawionych będzie 230 Mszy św. (211
indywidualnych; 19 od uczestników pogrzebu).     
    20. Natomiast pogrzeb zmarłego nagle w poniedziałek 4 lutego naszego parafianina śp.
Władysława Witka odbył się w minioną środę 6 lutego (o 14:30 wprowadzenie zwłok do nowego
kościoła i Różaniec przy trumnie, a o 14:00 pogrzeb). Po Mszy św. na cmentarz odprowadził go
jego krewniak, a nasz rodak – ks. Wiesław Wysowski.     
    21. Za śp. Władysława Witka odprawionych będzie 80 Mszy św. (71 indywidualnie
zamówionych oraz 9 od uczestników pogrzebu).     
    22. Zaś pogrzeb śp. Marii Rokickiej (z domu nazwisko panieńskie Groń), mieszkanki
Krakowa, zmarłej w niedzielę 3 lutego, odbył się w czwartek 7 lutego o 14:00 (najpierw różaniec
w nowym kościele, a po nim Msza św. żałobna).     
    23. Za śp. Marię Rokicką odprawione będą 43 Msze św. (38 zamówionych indywidualnie
oraz 5 z tacy od uczestników pogrzebu).     
    24. Zmarła także nasza parafianka śp. Julia Górka, która ostatnimi czasy była pod opieką
córki w Boguszy – tam jej pogrzeb w tę niedzielę o 13:00. Niech wszyscy oni odpoczywają w
pokoju na wieki wieków. Amen.     
    25. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna p.w.
bł. ks. Michała Tomaszka i bł. ks. Zbigniewa Strzałkowskiego, zel. Marii Rymanowicz.    

    26. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: ● w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM ● w piątek o 16:00 – zbiórka
ministrantów ● w piątek o 18:30 – cotygodniowe spotkanie KSM ● w sobotę o 9:00 – schola. 
 
 
    27. We środę po Mszy św. o 18:00 comiesięczne spotkanie Akcji Katolickiej na starej
plebanii.     
    28. W ten piątek cotygodniowe kolejne przygotowawcze spotkanie z rodzicami i dziećmi
przed I Komunią św. Zapraszam do sali w podziemiach naszego kościoła na godz. 17:45. 
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    29. W piątek wyjechało 7 DSM do Starych Żukowic na warsztaty muzyczne – dziś wracają.
Koszt 40 zł (20 od siebie i 20 od parafii).     
    30. W poniedziałek 11 lutego o 12:00 w domu parafialnym przy kościele św. Elżbiety w
Starym Sączu można oglądnąć przedstawienie teatralne na temat sposobu przeżywania świąt
chrześcijańskich – od nas jadą przedstawiciele seniorów.     
    31. Rozgrywki dla LSO z dekanatu w piłkę nożną halową planowane są na 16 lutego w
dwóch salach gimnastycznych w Nawojowej.     
    32. Karnawałowy weekendowy muzyczny „Raban do kwadratu” dla młodzieży z diecezji – w
Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie „Efez” w Czchowie w dniach 15-17 lutego.   
 
    33. Władze miasta i powiatu prowadzą zbiórkę podpisów pod apelem poparcia powrotu do
N. Sącza 1 Pułku Strzelców Podhalańskich.     
    34. W dniach 15 i 16 II w g. 11:00 – 18:00 w OSP rozdawane będą nakazy płatnicze –
można też zapłacić podatek oraz za odpady.     
    35. Wydatki tego tygodnia: Za naprawę 4 zdezelowanych odkurzaczy. Zakup listwy
elektrycznej ośmiogniazdowej.     
    36. Zakup różnej mocy 15 zwykłych żarówek na wymianę w podziemiach kościoła.     
    37. 7 dziewczętom z DSM, będącym w Starych Żukowicach na warsztatach muzycznych –
dopłaciłem do pobytu + na cukierki oraz za zawóz i przywóz. Za sobotni wstęp na lodowisko w
Białej Niżnej i za łyżwy dla młodzieży z KSM + za drogę.     
    38. Za obiad dla muzyków kolędujących u nas w sobotę 2 II. Za drogę dla nich (przyjechali z
Krakowa czterema autami). Pizze dla dzieci muzyków.     
    39. Otrzymaliśmy do zapłaty rachunki za prąd w nowym i starym koście (oraz plebanii)
firmie „Tauron” oraz „Intrakom”: 1060,95 zł + 704,38 zł + 74,89 zł + 49,82 zł) = razem: 1890,04
zł.     
    40. Mamy też zapłacić podatek rolny do Gminy = 444 zł (w tym: od nieruchomości – 251 zł;
od łąk i ugorów – 151 zł; od lasu – 42 zł).     
    41. Jak również za wywóz śmieci (odpady komunalne) – 175 zł.     
    42. Dziękuję Organiście p. Januszowi Gaborkowi z żoną i z ekipą za rozebranie dekoracji
bożonarodzeniowych. Dziękuję też pani Krystynie Michalik za zmianę dekoracji kwietnych. 
 
 
    43. Za kosz róż dany do kościoła dziękuję 85-letniej jubilatce p. Marii Siedlarz – i gratuluję
wieku życząc zdrowia.     
    44. Naprawiono 4 szt. zdezelowanych odkurzaczy wyrzuconych wśród rupieci (2 z kościoła
marki Zelmer „Meteor 1” oraz „Meteor 2”, 1 z wyposażenia nowej plebanii marki Predom-Zelmer
i 1 ze stanu starej plebanii rosyjskiej produkcji).     
    45. W naprawie jest jeszcze jeden marki „Zelmer” ze starego kościoła.     
    46. W naprawie są też 3 połamane metalowe duże stojaki pod choinki do kościoła oraz
światełka na drzewka.     
    47. Nasza Ochotnicza Straż Pożarna w Królowej Górnej od jakiegoś czasu dysponuje
„Defibrylatorem AED” do reanimacji ludzi.     
    48. Telefony pomocne przy okazji pogrzebu: Gaborek Janusz – kontakt w sprawie
udostępnienia katafalku-chłodni w starym kościele: Tel. 510-090-391; 
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Firma Pogrzebowa „Sławomir Hajduga” – Ptaszkowa: Tel. 
600-506-029; 
Firma Pogrzebowa „Tomasz Ciągło” – Kamionka Wielka: Tel. 509474104. 
 
 
    49. Ofiarę 30 zł „na biuletyn” przy okazji opłat na sprzątanie kościoła i utrzymanie cmentarza
złożyli na tacę Renata i Bogusław Baran.     
    50. Na konto „mBanku” ofiarę na biuletyn przelali: Katarzyna i Zbigniew Górka (50 zł);
Zuzanna i Stanisław Kmak (100 zł). Dzięki.     
    51. Z poprzedniego tygodnia dziękuję za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Edward
Chochla; Marta i Jan Chochla (nie 2 zł!).     
    52. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Anna i Marek Ślipek; Stanisława
Grybel; Józefa i Tadeusz Kiełbasa. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Maria i
Roman Bochenek; Katarzyna i Artur Bochenek; Jan Bochenek.     
    53. 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).   

  

  

 5 / 5


