
XII Niedziela Zwykła – 23 czerwca 2019

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 23 czerwca 2019 16:12 - Poprawiony poniedziałek, 24 czerwca 2019 05:20

XII Niedziela Zwykła – 23 czerwca 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 23 VI – XII Niedziela Zwykła (II Okres Zwykły zaczął się w poniedziałek 10 VI)

  

  

Poniedziałek – 24 VI – Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela (z wigilią)

  

  

Środa – 26 VI – wsp. dow. św. Zygmunta Gorazdowskiego, prezb.

  

  

Czwartek – 27 VI – wsp. dow. św. Cyryla Aleksandryjskiego, bpa i dokt. Kośc. (zakończenie
Oktawy BC)
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Piątek – 28 VI – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa; albo: wsp. św. Ireneusza, bpa
i męcz. (opuszcza się)

  

  

Sobota – 29 VI – Uroczystość św. Piotra i Pawła, Apostołów; albo: wsp. Niepokalanego Serca
NMP (opuszcza się)

  

  

Niedziela – 30 VI – XIII Niedziela Zwykła (niedziela Synodalna); wsp. dow. św. Pierwszych
Męczenników Kościoła rzymskiego (opuszcza się)

    
    1. Liturgia Słowa zachęca do życia Duchem Świętym i naśladowania Jezusa niosącego
Krzyż – rozpoznanego jako Mesjasza i Pana naszego.     
    2. Dziś w całej Polsce po Mszach śpiewana jest suplikacja „Święty, Boże, święty mocny…”,
jako przebłaganie za profanacje – u nas po Komunii Św.     
    3. W tę niedzielę 23 VI w Oktawie Bożego Ciała podczas Mszy św. o 9:00 zagra i zaśpiewa
młodzieżowy zespół muzyczny „Siewcy Miłości”.     
    4. Natomiast procesja będzie dziś po Mszy św. o godz. 10:30. Na „sumie” też śpiewa
dziecięca schola (dzieci zaśpiewają także jutro o 18:00).     
    5. Popołudniowa Msza św. dziś jak zwykle o 14:30 w starym kościele (po niej litania do
Serca Bożego).     
    6. Dziś, 23 czerwca, obchodzi się Dzień Ojca – pamiętajmy o żyjących i zmarłych.    
    7. Dziś też 23 VI w Paszynie odpust ku czci MB Nieustającej Pomocy – suma o 11:00. Za
tydzień 30 VI – odpust w Kamionce Wlk.; zaś za 2 tygodnie 7 VII – w Nawojowej.     
    8. Dziś także o 18:30 na placu przy kościele Ducha Świętego w Nowym Sączu VI koncert
uwielbieniowy „Pod sztandarem Jezusa” (ulotki).     
    9. Jutro (w poniedziałek 24 VI) Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela – Msze św.
rano o 6:30 i wieczorem o 18:00 (procesja w Oktawie BC).     
    10. W czwartek 27 VI w Mielcu we wszystkich parafiach przypada Uroczystość NMP
Nieustającej Pomocy – Patronki Miasta.     
    11. Także w czwartek 27 VI przypadają imieniny ks. bpa Władysława Bobowskiego –
biskupa seniora diecezji tarnowskiej.     
    12. Do czwartku 27 VI trwa Oktawa towarzysząca Uroczystości Bożego Ciała. Zapraszam
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do licznego świętowania tejże Oktawy.     
    13. W te dni na procesję Eucharystyczną wokół kościoła zapraszam w dni powszednie na
godz. 18:00 (Msza św. i po niej procesja z IHS).     
    14. Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała w czwartek 27 VI nastąpi błogosławieństwo
dzieci oraz wianków.     
    15. Po Oktawie BC jeszcze w piątek 28 VI w Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa tradycyjnie dodatkowa procesja Eucharystyczna.     
    16. Uroczystość NSPJ jest jednocześnie Dniem Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego.    
    17. W tę Uroczystość NSPJ odmawia się Akt Wynagordzenia NSPJ za wszelakie zniewagi i
grzechy świata (z kalendarza liturgicznego diecezji).     
    18. Ze względu na Uroczystość NSPJ w najbliższy piątek nie obowiązuje abstynencja od
pokarmów mięsnych.     
    19. W sobotę 29 VI przypada Uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła – Msze św. w
porządku świątecznym: 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz o 17:00.     
    20. Po południ zaś w sobotę 29 VI o 15:00 w naszej parafii kolejny ślub – pobiorą się:
Karolina Ruszkowicz i Łukasz Mędrecki.     
    21. W sobotę „W Piotra i Pawła” jak zwykle modlimy się za papieża Franciszka.    
    22. Składka z soboty 29 czerwca jako tzw. „świętopietrze” przeznaczona jest do dyspozycji
Ojca Świętego.     
    23. W „Piotra i Pawła” można zyskać odpust zupełny za:    
    24. używanie z czcią jednego z przedmiotów pobożności pobłogosławionego przez papieża
lub biskupa (różaniec, szkaplerz, medalik, krzyżyk lub krucyfiks) dodając formułę prawnie
zatwierdzonego wyznania wiary (np. pacierzowy „Skład Apostolski” lub liturgiczne „Credo”);
natomiast gdy taki przedmiot będzie „należycie poświęcony” przez kapłana lub diakona, to
odpust jest jedynie cząstkowy.     
    25. nawiedzenie kościoła katedralnego lub jednej z bazylik mniejszych (od południa 28 VI do
północy 29 VI) i pobożne odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”.     
    26. Z racji sobotniej Uroczystości „Piotra i Pawła” nie ma w tym roku liturgicznego
wspomnienia Niepokalanego Serca NMP.     
    27. W sobotę na „sumie” ślubowanie kilku dziewcząt z DSM (dotychczasowych kandydatek).
 
 
    28. W niedzielę za tydzień w XIII Niedzielę Zwykła w naszej diecezji przypada Niedziela
Synodalna z własną liturgią wyznaczoną przez ks. Biskupa.     
    29. To już ostatni dzień miesiąca – zakończenie nabożeństw czerwcowych ku czci
Najświętszego Serca Pana Jezusa (o 14:30 w cerkwi).     
    30. Przy ołtarzu Papieskim w Starym Sączu 30 VI diecezjalne uwielbienie „Laboratorium
Miłości”. Program na plakacie. Ulotki – z tyłu kościoła.     
    31. W niedzielę za tydzień (30 VI) nastąpi w naszej parafii zakończenie Mszy św.
„gregoriańskich” za śp. Eugeniusza Surmę.     
    32. Natomiast od poniedziałku 1 VII rozpocznie się odprawianie 30 pod rząd Mszy św.
„gregoriańskich” za śp. Eugeniusza Kruczka – od brata Jana.

  
    33. Od 1 VII wyjeżdżam na miesięczny urlop, stąd część intencji odprawianych będzie poza
parafią (lecz zapraszam w tym dniu rodzinę do kościoła).     
    34. Od poniedziałku obowiązuje IV tom Lekcjonarza Mszalnego.    
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    35. Kończą się nabożeństwa czerwcowe ku czci NSPJ – w dni powszednie rano
odmawiane; a wieczorem śpiewane przed Sanctissimum. Zaś w niedzielę za tydzień jak zwykle
po Mszy popołudniowej w cerkwi też przed Najświętszym Sakramentem.     
    36. Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:    
    37. Zapowiedź trzecia:    
    38. Mateusz Rafał Ziółko, syn Henryka i Henryki z d. Góra, ur. 16.11.1991 r. w Nowym
Sączu, zam. Ptaszkowa 575; oraz: Kinga Maria Kruczek, córka Józefa i Marii z d. Janus, ur.
08.09.1996 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa Górna 159.     
    39. Mateusz Paweł Ruman, syn Stefana i Zofii z d. Maziarz, ur. 03.06.1991 r. w Krynicy
Zdroju, zam. Kotów 15; oraz: Beata Anna Geniec, syn Jana i Antoniny, z d. Ruszkowicz, ur.
05.08.1995 r. w Nowym Targu, zam. Królowa Górna 29.     
    40. Zapowiedź druga: Dawid Buczek, syn Michała i Marii z d. Stępień, ur. 29.11.1994 r. w
Nowym Sączu, zam. Królowa Górna 39; oraz: Justyna Katarzyna Poręba, córka Zenona i Anny
z d. Tomasiak, ur. 28.02.1997 r. w Nowy, Sączu, zam. Królowa Górna 165. Paweł Klimek, syn
Bronisława i Krystyny z d. Bugańska, ur. 11.08.1993 r. w Nowym Sączu, zam. Łososina Dolna
238; oraz: Ewelina Anna Trojan, córka Józefa i Marii z d. Kasprzyk, ur. 19.09.1996 r. w Nowym
Sączu, zam. Królowa Górna 129. Sławomir Szczepan Romanek, syn Feliksa i Stanisławy z d.
Bania, ur. 17.12.1995 r. w Krynicy Zdroju, zam. Binczarowa 173; oraz: Izabela Magdalena
Poręba, córka Eugeniusza i Marii z d. Święs, ur. 16.011998 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa
Górna 169. Kto znałby jakiejkolwiek przeszkody do zawarcia tych małżeństw, niechaj je zgłosi w
kancelarii parafialnej. Minionego wtorku odbył się pogrzeb zmarłej w niedzielę śp. Teresy Ptak.
Za jej duszę odprawione będą 134 Msze św. (121 ind. + 13 od ucz. pogrz.). 
 
 
    41. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie I „Róża rodziców
modlących się za swe dzieci" – p.w. św. Jadwigi Andegaweńskiej zel. Stanisławy Bogdańskiej. 
 
 
    42. Na czas wakacyjny od teraz do odwołania zawieszone są spotkania formacyjne, zbiórki i
próby różnych grup parafialnych.     
    43. Wydatki tego tygodnia: biała farba akrylowa lateksowa „Dekoral” 80 litrów (8 wiader po
85 zł) = 680 zł); a kryl-putz (2 małe wiadra) – 12,74 zł.     
    44. Różne wymiary wałków do malowania ścian – 42,62 zł + 6,12 zł.     
    45. 10 sztuk pianki montażowej niskorozprężalnej (10 x 16 zł) = 160 zł; papier ścierny
różnego granulatu (10 sztuk) – 10,70 zł.     
    46. Dwa wiadra (razem 40 litrów) gruntu malarskiego MAPEI z farbą – 2 x 163,90 (ze
zniżką).     
    47. Trzy pojemniki (15 litrów) gruntu głęboko penetrującego „Tytan” – 135 zł. Dwa pojemniki
(10 litrów) gruntu głębokiej penetracji firmy „Atlas” – 79 zł.     
    48. Piasek i gryz z Kamionki Wlk. – 180 zł. Za paliwo do traktoka-kosiarki: 50 zł.     
    49. Za Cingulum – 14 zł; naczyńko na Komunię św. – 90 zł; alba dla szafarza – 69 zł.     
    50. Za dwie pizze da pracujących w sobotę – 81,89 zł; za wodę, kawę i lody dla nich – 72,70
zł.     
    51. Wpisowe szafarzom na sobotni dzień skupienia – 150 zł. (Robert Kościółek na szkolenia
do Tarnowa dojeżdżał za swoje – nie przyjął wyrównania za benzynę). Razem wydałem sumę: 
2112,33 zł. 
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    52. Składka z Uroczystości Bożego Ciała przeznaczona na hospicja i cele charytatywne
wyniosła 2483 zł.     
    53. Dziękuję 4 panom z grupy dziesiętnika Krzysztofa Ruszkowicza – pracowali: Jan
Kocemba, Józef Kocemba, Stanisław Książkiewicz, Paweł Potoniec (on też gruntował ściany z
Eugeniuszem Januszem). Dziękuję również 2 panom 
dziesiętnika Józefa Ziębca
– pracowali: Marian Ogórek (za niego Michał Poręba) i Jan Gomółka (za niego syn Krystian).
Razem wykonali pracę kładzenia korytek koło głównych schodów. 
 
 
    54. Proszę o przyjście do pracy wyjątkowo w piątek na 16:00 (bo w sobotę 29 VI jest
święto Piotra i Pawła) mężczyzn z 2 grup: ● z grupy 
dziesiętnika Marka Kotasa
oraz ● z grupy 
dziesiętnika Roberta Kościółka
. Będą do wykonania nadal prace kładzenia korytek oraz porządkowo-pielęgnacyjne. Potrzebny
będzie też jeden ciągnik. 
 
 
    55. Zamiast pracy w swojej dziesiątce ofiarę złożyli: Rafał Smólczyński (50 zł); Krzysztof
Wacławiak (50 zł); Wiktor Wacławiak (50 zł).     
    56. Dziękuję 5 paniom z grupy dziesiętnika Romana Pazgana – pracowały: Katarzyna
Górka, Renata Kowaczek z synem Karolem, Bogusława Pazgan, Karolina Sekuła, Katarzyna
Sekuła. Wykonały prace zbierania kamieni i ziemi po wykopach koparką. Na piątek o 16:00 (bo
w sobotę 29 VI jest święto Piotra i Pawła) proszę o przyjście kobiet ● z grupy 
dziesiętnika Stanisława Mężyka
. W planie są prace pielęgnacyjno-porządkowe (także zbieranie kamieni). 
 
 
    57. Z grupy dziesiętnika Roberta Kościółka ofiarę zamiast pracy złożyły: Katarzyna Kois (50
zł); Halina Kruczek (50 zł).     
    58. W dalszym ciągu kładziona jest przez naszego parafianina Kazimierza Dziedzinę
posadzka płytkowa (układana jest podłoga w obu zakrystiach).     
    59. Dorywczo pomagają mu synowie – starszy Dawid i młodszy Tomasz. Dzięki również.    

    60. Materiał na zbudowanie schodów do obu zakrystii posiadaliśmy już wcześniej (został
wykorzystany).     
    61. Dziękuję dwóm braciom za darmowe wymalowanie na biało pierwszego pomieszczenia
magazynowego w podziemiach kościoła (nie chcą ujawniania nazwiska), pomagali im: żona
jednego z nich Stanisława z synem Piotrem oraz Przemysław Jasiński i Eugeniusz Janusz. 
 
 
    62. Gruntowania drugiego pomieszczenia gospodarczego w podziemiach kościoła oraz
malowania po niedzieli podjął się Eugeniusz Janusz. Dzięki.     
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    63. Dziękuję za zaangażowanym w przygotowanie i przebieg procesji Bożego Ciała – a
zwłaszcza przygotowującym cztery ołtarze, chłopcom z LSO z ks. opiekunem, DSM-kom,
chórowi, organiście, niosącym feretrony, pomagającym w przewozie autem paramentów
liturgicznych i figur, policji, strażakom z OSP, dzieciom sypiącym kwiaty i dzwoniącym
dzwoneczkami, oraz wszystkim którzy udekorowali trasę przejścia oraz okna domów.    

    64. Dziękuję Ilonie i Andrzejowi Śmierciakom za kwiaty do kościoła dane z IV ołtarza po
Bożym Ciele.     
    65. Rozpoczyna się Wielki Odpust w Tuchowie – trwać będzie od 1 VII (18:00) do 9 VII
(18:3-0) – szczegółowy program: na plakacie w gablocie.     
    66. We wtorek 2 VII organizowana jest przez Akcję Katolicką coroczna pielgrzymka do
Tuchowa na odpust ku czci MB o 18:00; wyjazd o 15:30.     
    67. Na razie na oazę zgłosiło się 7 ministrantów – nastąpiła też mała zmiana terminu i
miejsca oazy: otóż wyjeżdżają nie do Jurkowa, a do Krynicy do willi „Pogoń” w terminie: 7 – 17
lipca. Koszt ten sam. Dojazd do Krynicy na 17:00. Za zmianę przeprasza organizator: ks.
Sylwester Brzeźny.     
    68. Podczas Mszy św. w Tarnowie „u św. Karoliny” ks. bp Andrzej Jeż minionej soboty
dopuścił do posługi 139 kolejnych nadzwyczajnych szafarzy – wśród nich mamy też nowego z
naszej parafii. Jest nim Robert Kościółek. Gratuluję mu i polecam waszej życzliwości.    

    69. W Rzeszowie w koncercie uwielbieniowym „Jednego serca – Jednego Ducha” wzięło
udział 11 młodych z KSM-u.     
    70. Jasna Góra, 29 VI, od 10 – Czuwanie rodzinne i małżeńskie: „Czystość drogą miłości”
(konferencje głoszą: ks. prof. Paweł Bortkiewicz TChr, prog. Grzegorz Kucharczyk, ks. dr
Mieczysław Piotrowski TChr, Magdalena Kleczyńska)     
    71. Przed nami 82 Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę
1-2 lipca: „W imię przyszłości kultury” (program: plakat).     
    72. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Grażyna, Edward Stanek; Monika,
Janusz Stanek; Krystyna, Czesław Świgut. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny:
Marzena Mikulska; Izabela i Andrzej Michalik; Maria i Stanisław Poręba.     
    73. 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).   
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