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XVIII Niedziela Zwykła – 4 sierpnia 2019

W tygodniu:

I Niedziela – 4 VIII – XVIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Jana Marii Vianneya, prezb.
(opuszcza się).

Poniedziałek – 5 VIII – wsp. dow. Rocznicy Poświęcenia Rzymskiej Bazyliki NMP

Wtorek – 6 VIII – Święto Przemienienia Pańskiego

I Środa – 7 VIII – wsp. dow. bł. Edmunda Bojanowskiego; albo: śś. Sykstusa II, pap. i
Towarzyszy, męcz.; albo: św. Kajetana, prezb.
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Czwartek – 8 VIII – wsp. św. Dominika, prezb.

Piątek – 9 VIII – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziew. i męcz. – patronki Europy

Sobota – 10 VIII – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika

Niedziela – 11 VIII – XIX Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Klary, dziew. (opuszcza się)

1. Liturgia Słowa przestrzega nas przed ułudą materializmu, albowiem wszystko to jest
marnością w perspektywie śmierci i wieczności.
2. Niedzielny czas wakacyjny starajmy się dobrze wykorzystać nie tylko dla odpoczynku
fizycznego, ale też dla wytchnienia duchowego.
3. Dziś I niedziela sierpnia – po każdej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu z
wyjątkiem „wotywy” o godz. 9:00.
4. Dziś po „prymarii” (7:00) zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn (zaś za tydzień po 7:00
zmiana w Różach Kobiet.
5. Natomiast podczas „wotywy” o 9:00 ochrzczone będzie kolejne dziecko w parafii: Mikołaj
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Piotr Bednarek.
6. Dziś dopołudniowe Msze św. zwyczajowo w nowym kościele, zaś popołudniowa o 14:30
w cerkwi (też z Adoracją IHS).
7. Z racji I niedzielę I niedzieli miesiąca składka dzisiejsza przeznaczona jest na cele
diecezjalne do dyspozycji kurii.
8. Ta niedziela (4 VIII) jest też Świętem Patronalnym proboszczów mimo, że z racji niedzieli
w celebracji liturgii opuszcza się wspomnienie św. Jana Marii Vianney`a – patrona
proboszczów.
9. Dziś rozpoczyna się Tygodniowy Odpust (4-11 VIII) w N. Sączu „na Przemienienie” w
parafii św. Małgorzaty (patrz: plakat).
10. W poniedziałek o 16:00 pogrzeb zmarłej w piątek wieczorem śp. Stanisławy Witek
(Różaniec dziś i jutro o 15:30).
11. We wtorek 6 sierpnia obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego – Msze św. w
porządku półświątecznym: czyli do południa tak jak w niedzielę (7:00 – 9:00 – 10:30) oraz po
południu o 17:00 (ze względu na pracujących).
12. Zamiast kazania 6 VIII wysłuchamy Apelu Episkopatu Polski na sierpień – miesiąc
trzeźwości i abstynencji.
13. We wtorek też (6 VIII) rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Wniebowzięcia
NMP (6-14 VIII).
14. We wtorek (6 VIII) też przypada rocznica śmierci papieża bł. Pawła VI (1897-1978).
15. We wtorek o 15:00 wyjazd z ministrantami z klasy III i IV na pizzę do Kamionki Wielkiej
(w nagrodę za porządne służenie).
16. W najbliższą środę (I miesiąca – 7 VIII) podczas Mszy św. o 18:00 zmiana tajemnic w
Różach Misyjnych (składka i modlitwa za misjonarzy, w tym także za naszych rodaków: brata
Jana w Burkina Faso i siostrę Stanisławę na Syberii).
17. W piątek (9 VIII) obchodzi się Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein),
dziew. i męcz. – patronki Europy – Msze św. o 6:30 – 15:00 – 18:00.
18. W sobotę zaś 10 VIII – Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika; Msze św. o 6:30
– 8:00 i po południu o 18:00.
19. W niedzielę za tydzień z racji II niedzieli sierpnia odbędzie się zapowiadana ostatnia
czyli 3 w tym roku składka inwestycyjna zbierana w kopertach – tym razem na sfinansowanie
kładzenia płytek w podziemiach kościoła (materiał i robocizna). Prace te zostały już
zakończone.
20. Na sumie w niedzielę 11 sierpnia łaski chrztu dostąpi kolejne dziecko: Kacper Leon
Šifel.
21. Też za tydzień w niedzielę 11 VIII (w 19 Niedz. Zwykłą) zbiera się składkę na Papieski
Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie.
22. Trwają rozpoczęte w I czwartek sierpnia (1 VIII) Msze św. „gregoriańskie” za śp. Marię
Ruszkowicz. Odprawia je ks. prałat.
23. Na sierpień Ojciec Święty wyznaczył intencję ewangelizacyjną do omodlenia przez Róże
Różańcowe: „
Aby rodziny, dzięki życiu pełnemu modlitwy i miłości, stawały się coraz
bardziej laboratoriami humanizacji
”.
24. Sierpień jest miesiącem trzeźwości dla wielu i abstynencji dla jakiejś części rodaków.
Powstrzymajmy się od napojów alkoholowych – zapraszam to tego wszystkich w parafii.
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25. Przez cały sierpień na urlopie przebywa ks. wikariusz – dlatego część intencji
odprawiane jest poza parafią (niemiej zapraszam rodzinę zmarłych w danym dniu do świątyni,
by uczestniczyć w świętej liturgii i przyjąć Komunię Świętą).
26. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet – p.w.
św. Kingi, zel. Renaty Janus.
27. Na czas wakacji do odwołania zawieszone są spotkania formacyjne, zbiórki i próby
różnych grup parafialnych.
28. Z racji letnich wysokich temperatur Msze św. niedzielne w czasie wakacyjnym są nieco
krótsze niż zwykle.
29. Przed nami także w sierpniu XXXVIII Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę w
dniach 17-25 sierpnia – pod hasłem: „Parafia Wspólnotą Uczniów Chrystusa”. Zapisy w
kancelarii parafialnej, albo u organizatorów w sądeckiej Bazylice. Patrz: plakat.
30. Koszt od osoby: 100 zł (druga osoba z rodziny 70 zł), dziecko z rodziny 70 zł (drugie
dziecko i następne z rodziny 20 zł - bo dopłaca Diecezjalna Caritas).
31. Spotkanie przedpielgrzymkowe – w Bazylice św. Małgorzaty w niedzielę za tydzień 11
VIII o 18:00 w Sali Przemienienia.
32. Wydatki tego tygodnia: U kamieniarza koło Łososiny Dolnej zamówiłem 100 m 2
kamienia brązowego po 45 zł. Auto przywiezie go jutro – (+ koszt transportu).
33. Rozliczyłem się ze składem budowlanym „na Bani” w Kamionce za brany tam przez
lipiec „na kreskę” materiał (cement, kliniec grubszy na podbudowę, drobny do betonu i na
podsypkę oraz przesiewkę, piasek do betonu, unigrunt, itp.
34. Zostały też nabyte różne narzędzia (2 pace styropianowe, 3 szczotki druciane, pędzel,
szpachelka, tarcza diamentowa).
35. W Kamionce Wielkiej kupiłem zestaw do czyszczenia kominów: szczotka kominowa
„róża”, kula do komina, hak, nakrętka złączna, 15 metrów liny polipropylenowej, 2 zaciski do
liny.
36. Zapłaciłem rachunki: za telefon w kancelarii parafialnej; także za opłaty przesyłowe i
wyrównania za gaz w kościele i na starej plebanii + opłaty manipulacyjne.
37. Za 3 pizze zamówione jeszcze przed moim urlopem podczas ostatniej przed wyjazdem
pracy trzech dziesiątek.
38. Za wywóz śmieci z cmentarza na wysypisko. Za paliwo do traktorka-kosiarki.
39. Mamy do zapłacenia rachunki za prąd: w nowym kościele, w cerkwii i w starej plebanii –
razem 2006,92 zł.
40. Podczas składki przeznaczonej na Wyższe Seminarium Duchowne w niedzielę 21 VII
zebrano kwotę 1826,05 zł.
41. Podobne też w niedzielę 21 VIII, jako ofiarę na środki lokomocji dla naszych misjonarzy
w ramach akcji „św. Krzysztof – grosz za kilometr” prowadzonej przez fundację MIVA POLSKA
zebrano sumę: 1758,30 zł + 45 €.
42. W skrzynce „u św. Antoniego” od 23 czerwca 2018 r. do teraz zgromadzono sumę 233
zł. Przeznaczę je na rzecz ubogich w parafii.
43. W sumie od początku postawienia tejże figury św. Antoniego do teraz zebrano tam dla
ubogich sumę 805,40 zł. (8 VIII 2016 wyjąłem 145 zł; 13 IV 2017 – 189 zł; 20 VI 2017 – 34 zł;
24 XII 2017 – 97 zł; 23 VI 2018 – 107,40 zł i 1 VIII 2019 – 233 zł).
44. Dziękuję pewnej rodzinie za ofiarę 200 € dla sióstr na Ukrainie (przekazałem je w lipcu).
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45. Dziękuję 4 panom z grupy dziesiętnika Romana Pazgana za robotę wykonaną przy
plantowaniu ziemi nad rowem przy parkingu i za załadunek kamienia w kamieniołomie –
pracowali: Roman Pazgan, Zbigniew Górka z synem Wiktorem oraz Maciej Ogorzałek.
46. Dziękuję tylko 1 pani z grupy dziesiętnika Alojzego Barskiego za pracę przy plewieniu
kwiatów– pracowała: Józefa Janus.
47. Ofiarę 50 + 50 zł za pracę przez 2 razy w grupie Stanisława Mężyka (z 20 X 2018 r. oraz
28 IV 2019 r.) złożyła Anna Rogozińska.
48. Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika
Stanisława Mężyka
.
Będą do wykonania prace nad fosą pod starym kościołem i przy fosie koło dolnego parkingu.
49. Na sobotę proszę o przyjście kobiet z grupy dziesiętnika Mariusza Hatlasia. W planie w
dalszym ciągu jest plewienie i sprzątanie.
50. Także zapraszam jeszcze kobiety, które nie mogły przyjść z dziesiątki z tej soboty (z
grupy Alojzego Barskiego).
51. Wciąż układane jest otoczenie starej plebanii – w wolne dni wedle dyspozycji czasowej
wykonuje tę pracę Janusz Gaborek.
52. Wielkie dzięki także Bożenie Gaborek za wiele prac porządkowych i pielęgnacyjnych
wykonanych koło obu kościołów i plebanii.
53. Dziękuję pewnej rodzinie za ofiarowane parafii 8 krzeseł (będą one na razie używane w
podziemiach kościoła w kaplicy przedpogrzebowej w prezbiterium koło ołtarza).
54. W czwartek 15 sierpnia wyjeżdża organizowana w parafii Zawada pielgrzymka „Na
Wniebowzięcie NMP” do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyjazd o 4:00 rano. Koszt przejazdu w obie
strony – 45 zł. Kontakt: Kancelaria Parafialna w Zawadzie lub z organizatorem: Jan Kos, Nowy
Sącz, ul. Wczasowa 6 – Tel. (18) 447-02-73, (18) 443-99-14, Tel/kom 0-602-554-521.
55. Organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy „na wejście”; wyjazd 24/25 VIII o 2:00.
Koszt 50 zł. Tel. 18 445-67-52.
56. W tym tygodniu przywieziono z kamieniołomu 100 m 2 żółtego i brązowego piaskowego
kamienia, jako że tylko taki dopuścił konserwator. Nie było zgody na piaskowiec siny i niebieski
ani koło starego kościoła, ani starej plebanii.
57. Jeszcze raz zwracam się z apelem o nieparkowanie aut koło starego kościoła, koło
wejścia ku nowemu i koło stojaków na rowery – jest tyle miejsca na potężnych parkingach przy
naszej parafii, a niektórzy z uporem maniaka to czynią. Minionej niedzieli na strzępy rozjechano
kolejny kwiatek w drewnianym pniu koło cerkwi – wychodząc z kościoła możemy sobie
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zobaczyć tę rozwałkę.
58. Dziękuję za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Maria Stasik; Bożena i Leszek
Kruczek. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Teresa i Ryszard
Olesiak; Grażyna i Arkadiusz Olesiak; Lucyna i Jerzy Ochwat.
59. 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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