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VI Niedziela Zwykła – 17 lutego 2019

  

  

  

  

  

W tygodniu:

  

  

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

  

  

Czwartek – 21 II – wsp. dow. św. Piotra Damianiego, bpa i dok. Kośc.
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Piątek – 22 II – Święto Katedry św. Piotra Apostoła

  

  

Sobota – 23 II – św. Polikarpa, bpa i męcz.

  

  

Niedziela – 24 II – VII Niedziela Zwykła (Niedziela Synodalna)

  

    
    1. Lit. Słowa poprzez „błogosławieństwa” i „biada” podpowiada nam, co w życiu wybierać –
los „błogosławionego czy przeklętego”.     
    2. W tę niedzielę 17 II składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.    
    3. Z racji liturgii niedzielnej opuszcza się wspomnienie dowolne świętych Siedmiu Braci
Założycieli Zakonu Serwitów NMP.     
    4. W niektórych parafiach dziś rozpoczyna się czterdziestogodzinna Adoracja Najśw.
Sakramentu (w cyklu 3 niedziel przed W. Postem).     
    5. W naszej parafii Nabożeństwo 40-godzinne będzie przez cały dzień w „tłusty czwartek”
poprzedzający Środę Popielcową – 28 II.     
    6. Przypominam, iż w tym roku Środa Popielcowa i rozpoczęcie tegorocznego Wielkiego
Postu przypada 6 III.     
    7. W przedsionku młodzieńcy zbierają dziś podpisy. Władze miasta i powiatu prowadzą
zbiórkę podpisów pod apelem poparcia powrotu do N. Sącza 1 Pułku Strzelców Podhalańskich
(przy zapisie nie potrzeba peselu).     
    8. Dziś kończą się odprawiane poza parafią w Świdnicy Śląskiej Msze św. „gregoriańskich”
za śp. Józefa Hebdę.     
    9. Zaś jeszcze do pojutrza, czyli wtorku 19 II, w naszej parafii odprawiane są Msze św.
„gregoriańskie” za śp. Ludwika Ogórka.     
    10. Natomiast od środy (20 II) rozpoczynają się Msze św. „gregoriańskie” za śp. Józefa
Koguta. Te 30 Mszy św. pod rząd złożone jest z wybranych przez rodzinę Mszy św.
pogrzebowych.     
    11. W czwartek w naszej parafii Dzień Skupienia dla Kapłanów: o godz. 19:00 –
Nabożeństwo; o godz. 20:00 – spotkanie na plebanii.     

 2 / 5



VI Niedziela Zwykła – 17 lutego 2019

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 17 lutego 2019 07:09 - Poprawiony poniedziałek, 25 lutego 2019 22:24

    12. W czwartek 21 II od południa do piątku 22 II do północy można zyskać odpust zupełny
za nawiedzenie kościoła katedralnego i pobożne odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”. 
 
 
    13. W piątek przypada Święto Katedry św. Piotra Apostoła – Msze św. o 6:30 – 15:00 (z
Godziną Miłosierdzia) oraz o 17:00.     
    14. Niedziela za tydzień 24 II (VII Niedziela Zwykła) jest Niedzielą Synodalną z własną
liturgią wyznaczoną przez ks. Biskupa.     
    15. Podczas niedzielnej „sumy” (24 II) śpiewać będzie dziecięca schola.     
    16. Miesiąc luty poświęcony jest modlitwom za konających – módlmy się za odchodzących
od nas do Pana naszego i Sędziego.     
    17. A oto daty „świąt ruchomych” w tym 2019 roku: 6 III – Środa Popielcowa i początek
Wielkiego Postu, 21 IV – Wielkanocna Pascha Pana naszego Jezusa Chrystusa (wraz z
poprzedzającym je Triduum Paschalnym Męki i Śmierci Krzyżowej), 2 VI – Wniebowstąpienie
Pana naszego Jezusa Chrystusa, 9 VI – Zesłanie Ducha Świętego (Pentekosta, czyli
Pięćdziesiątnica) – „Zielone Świątki”, 20 VI – uroczysty obchód Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej („Boże Ciało”), 1 XII – Pierwsza Niedziela Adwentu Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
 
 
    18. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna p.w.
św. Maksymiliana Marii Kolbego, zel. Janiny Siedlarz.     
    19. 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. 
 
 
    20. W ten piątek kolejne cotygodniowe przygotowawcze spotkanie z rodzicami i dziećmi
przed I Komunią św. Zapraszam do sali w podziemiach naszego kościoła na godz. 17:45. 
 
 
    21. W związek małżeński zamierzają wstąpić kolejne cztery pary narzeczeńskie –
zapowiedź pierwsza: Arkadiusz Krzysztof Sekuła, syn Kazimierza i Grażyny, z d. Radzik, ur.
04.09.1990 r. w Gorlicach, zam. Cieniawa 379; oraz: Anna Maria Witek, córka Tadeusza i
Janiny z d. Michalik, ur. 10.07.1991 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa Górna 116. Jarosław
Marcin Szczepanik, syn Józefa i Anny, z d. Bocheńska, ur. 14.10.1992 r. w Krynicy Zdroju, zam.
Cieniawa 33; oraz: Faustyna Wioleta Ruszkowicz, córka Józefa i Marii z d. Oracz, ur.
07.05.1993 r. w Nowym Sączu, zam. Mszalnica 200. Łukasz Mika, syn Romana i Renaty z d.
Płachta, ur. 13.07.1991 r. w Myślenicach, zam. Siepraw, ul. Zarusinki 112; oraz Bożena
Krystyna Groń, córka Stefana i Stefanii z d. Wastag, ur. 28.02.1989 w Nowym Sączu, zam.
Królowa Polska 33. Paweł Daniel Kmak, syn Jana i Elżbiety, z d. Kiełbasa, ur. 31.10.1997 r. w
Gorlicach, zam. Binczarowa 106; oraz: Paulina Maria Kmak (zd. Siedlarz), córka Józefa i i
Janiny z d. Nowak, ur. 23.01.1996 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa Polska 10. Gdyby ktoś
wiedział o jakichkolwiek przeszkodach do zawarcia tych małżeństw, powinien je zgłosić w
kancelarii parafialnej.     
    22. 16 II w dwóch salach gimnastycznych w Nawojowej rozegrano turniej piłki nożnej
halowej dla LSO z dekanatu Nowy Sącz-Wschód. Od nas wzięły udział 3 drużyny, w sumie 24
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osoby: lektorzy starsi (zajęli 3 miejsce), lektorzy młodsi (zajęli 4 miejsce) oraz ministranci (zajęli
4 miejsce). W sobotę ministrantów tych i młodszych gimnazjalnych lektorów zawiozłem busem,
a lektorzy pojechali swoimi samochodami. Serdecznie dziękuję dwom parafianom opiekunom:
Jarosławowi Groniowi i Sławomirowi Jelito.     
    23. Na warsztatach muzycznych w Starych Żukowicach były następujące DSM-ki: jedna z
dwóch animatorek (przewodniczek) Kinga Jelito oraz Martyna Jawor, Julia Kruczek, Natalia
Kruczek, Anna Jelito, Justyna Janus i Emilia Poręba.     
    24. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem 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 (opłaty manipulacyjne na poczcie: 4 x 2,70 zł = 10,80 zł). 
 
 
    25. Opłaciłem też podatek rolny do Gminy = 444 zł (w tym: od nieruchomości – 251 zł; od
łąk i ugorów – 151 zł; od lasu – 42 zł).     
    26. Jak również uiściłem powinności za wywóz śmieci (odpady komunalne) – 175 zł (+ 2,70
zł – opłata pocztowa).     
    27. Deski i słupki heblowane oraz śruby, plastikowe podbitki pod słupki regałów kupiono w
sklepie stolarskim w N. Sączu – 320 zł.     
    28. Deski 3,2 cm/20 cm/4 m (10 szt.) oraz krawędziaki 10 cm/10 cm (15 szt.) zakupione w
firmie „Drewmex” – 670 zł.     
    29. Za pizze i inne „fast-foody” dla pracujących przez 3 dni na starej plebanii – 171,72 zł.    

    30. Przewóz ministrantów na rozgrywki (50 zł) oraz na pizzę (102,97 zł).     
    31. Za naprawę ostatniego z pięciu odkurzaczy (50 zł); za naprawę 3 stojaków (30 zł).
Razem wydałem sumę: 3917,23 zł.     
    32. Otrzymaliśmy do zapłaty kolejne rachunki „czasu zimowego” – tym razem za gaz:
rachunek za ogrzewanie gazem w nowym kościele – 2143,10 zł., rachunek za ogrzewanie
gazem w starej plebanii – 416,20 zł., oraz rachunek za roczną eksploatację pojemnika na
śmieci koło cmentarza – 177,16 zł. a także opłaty miesięczne abonamentu i za wykonane
rozmowy za stacjonarny telefon urzędowy w kancelarii parafialnej – 73,36 zł.     
    33. Składka sprzed tygodnia przeznaczona na potrzeby parafii jako „inwestycyjna” wyniosła:
3735,20 zł.     
    34. „Sobotni nowożeńcy” z 1 XII Agnieszka (z domu Kocemba) i Piotr Tokarczykowie obok
ofiary za ślub złożyli też ofiarę 500 zł na kościół – zakupiłem za to: mosiężny serwetnik stojący z
pokomunijnym naczyńkiem „vasculum” (i do ablucji rąk) na pulpit przy tabernakulum przy
ołtarzu głównym: 389 zł oraz do niego srebrzony wkład na wodę 105 zł. Jeszcze raz dziękuję
darczyńcom.     
    35. „Złoci Jubilaci Małżeńscy” Maria i Jani Trojan złożyli w sobotę 29 XII 2018 r. po swej
Mszy św. 8:00 ofiarę 200 zł na rzecz parafii – zakupiłem za to: mosiężny stojący wieszaczek
liturgiczny na ręczniczek do lavabo po Komunii Św. na ołtarz w kaplicy bocznej: 136 zł oraz
pojemnik na olej chorych („oleum infirmorum”) – 54 zł. Jeszcze raz dziękuję ofiarodawcom. 
 
 
    36. Wszystkie te zakupy są dziś do zobaczenia na stoliku przy chrzcielnicy – od jutra trafią
na miejsca swego przeznaczenia.     
    37. Ofiarę po 30 zł „na biuletyn” przy okazji opłat na sprzątanie kościoła i utrzymanie
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cmentarza złożyli na tacę: Agata i Stanisław Zaczyk; Agnieszka i Stanisław Kruczek; Marta i
Paweł Morańscy; Ewelina i Stanisław Książkiewicz; Dorota i Sławomir Jelito; Jacek Kachniarz
(KP 52) – razem 6 x 30 zł = 180 zł. Bóg zapłać.     
    38. Naprawiono odkurzacz marki „Zelmer” – ten (ostatni z pięciu) pochodził ze starego
kościoła.     
    39. Naprawiono też 3 połamane metalowe duże stojaki pod choinki do kościoła oraz
światełka na drzewka.     
    40. Z boazerii ofiarowanej niegdyś przez parafianina (J. K.) wykonano podbitkę w
korytarzyku do kotłowni starej plebani.     
    41. Z desek już posiadanych oraz zakupionych został wykonany z drewna regał do starej
plebani w pomieszczeniu, gdzie docelowo będzie biblioteka parafialna. Prace te wykonali
Grzegorz i Jakub Kaczówka (przez 2,5 dniówki).     
    42. Dziękuję Stanisławowi Mężykowi za darmowe przestruganie 4 sztuk przeschniętych
długich dech na regały (były kupione wcześniej). Dzięki także Mirosławowi Marszałkowi, który
mu pomagał.     
    43. Wojewoda Małopolski w ramach projektu „Małopolska pamięta o Legionistach” za
pośrednictwem Gminy zwraca się do parafii o przesłanie informacji o grobach Legionistów
znajdujących się na cmentarzu parafialnym. Pytam więc, czy u nas takowi leżą?     
    44. Dziękuję za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Katarzyna i Łukasz Woźniak; Maria i
Roman Bochenek; Katarzyna i Artur Bochenek; Jan Bochenek. Do sprzątania dokładają się 3
kolejne rodziny: Halina i Marek Bochenek; Stefania i Jan Jelito; Maria Siedlarz.     
    45. 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).   
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