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XXI Niedziela Zwykła – 25 sierpnia 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 25 VIII – XXI Niedziela Zwykła (Synodalna); albo: wsp. dow. św. Ludwika; albo: św.
Józefa Kalasantego, prezb. (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 26 VIII – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

  

  

Wtorek – 27 VIII – wsp. św. Moniki

  

  

Środa – 28 VIII – wsp. św. Augustyna, bpa i dokt. Kośc.
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Czwartek – 29 VIII – wsp. . Jana Chrzciciela

  

  

Niedziela – 1 IX – XXII Niedziela Zwykła

  

  

1. Liturgia Słowa zaprasza nas do wierności Jezusowi, by mógł się do nas przyznać i wlewa
otuchę w omdlałe zwątpieniem dusze.

  

  

2. Dziś 25 VIII przeżywamy XXIV Niedzielę Synodalną z własną liturgią wyznaczoną przez Ks.
Biskupa.

  

  

3. W tę niedzielę 25 VIII na Jasną Górę wchodzi po 9 dniach piechoty XXXVII Piesza
Pielgrzymka Tarnowska. Wyruszyła sprzed katedry w sobotę 17 VIII. Łączmy się z nimi
duchowo – także poprzez środki masowego przekazu, w tym RDN.
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4. Też w tę niedzielę odpust na św. Bartłomieja w sąsiedniej Kamionce Wielkiej – o 11:00 suma
przy starym kościele.

  

  

5. W poniedziałek 26 VIII przypada Uroczystość MB Częstochowskiej – Msze św. o 6:30 i 18:00
(oraz pogrzeb o 14:00).

  

  

6. Po obu Mszach św. 26 VIII odnowimy z wiernymi „Jasnogórskie Śluby Narodu”.

  

  

7. W poniedziałek o 14:00 pogrzeb zmarłej w piątek śp. Władysławy Krok (wcześniej o 13:30
różaniec przy trumnie). Też dziś o 15:30.

  

  

8. We wtorek 27 VIII w liturgii wspominamy św. Monikę – matkę św. Augustyna, którego zaś
wspomina się w środę 28 VIII.

  

  

9. W środę 28 VIII o godz. 9.30 – odprawa katechetyczna dla księży w auli przy Kolegiacie św.
Małgorzaty w Nowym Sączu;
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10 a. W czwartek obchodzi się wspomnienie liturgiczne Męczeństwa św. Jana Chrzciciela –
Msze św. o 6:30 oraz dodatkowa o 8:00.

  

10 b. W czwartek też o 12:00 pogrzeb zmarłej tej nocy śp. Grażyny Stelmach (Różańce przy
trumnie: pon-wt-śr o 18:30 i w czwartek o 11:30.

  

  

11.W piątek o 17:00 – spowiedź św. szkolna przed rozpoczęciem roku szkolnego.

  

  

12. W piątek 30 VIII o 18:00 kończą się Msze św. „gregoriańskie” za śp. Marię Ruszkowicz – od
męża z dziećmi. Niech odpoczywa w Panu.

  

  

13. W sobotę 31 VIII przypada w Polsce „Ogólnopolski Dzień Solidarności i Wolności”.

  

  

14. W sobotę 31 sierpnia i w niedzielę 1 września w Częstochowie na Jasnej Górze
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przeżywane będą „Dożynki Jasnogórskie” – w tym roku pod hasłem: „Do Matki pełnej darów
Ducha Świętego”. Szczegółowy program umieszczony jest w gablocie na plakacie.

  

  

15. W najbliższą niedzielę 1 IX przypada I niedziela września – po każdej Mszy św. (oprócz
chrzcielnej „sumy”) Adoracja IHS.

  

  

16. W niedzielę za tydzień 1 IX „na sumie” o godz. 10:30 łaski chrztu św. dostąpi: Klara Łucja
Janus. Msza św. za nią 7 IX o 18:00 (sobota).

  

  

17. Też w niedzielę 1 IX o 10:30 rozpoczynają się Msze św. „gregoriańskie” za śp. małżonków:
Maria i Stanisław Kruczek – od syna Jana z rodziną.

  

  

18. Zachęcam uczniów również w niedzielę 1 IX do skorzystania ze spowiedzi przed
rozpoczęciem roku szkolnego w poniedziałek 2 IX.

  

  

19. W niedzielę 1 IX o 9:00 śpiew zespołu „Uradowani”. Natomiast w odpust 8 IX: o 9:00 śpiew
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zespołu „Siewcy Miłości”, a o 11:00 – chóru.

  

  

20. Jeszcze w tym tygodniu sierpnia do końca tego tygodnia na urlopie przebywa ks. wikariusz
– część intencji odprawiane jest więc poza parafią; zapraszam rodzinę zmarłych do świątyni w
danym dniu, by uczestniczyć w świętej liturgii i przyjąć Komunię Św.

  

  

21. Kończy się już powoli sierpień „miesiąc trzeźwości w Polsce”. Obok trzeźwości od alkoholu
zachęcam też do opanowania w korzystaniu z mediów i gadżetów elektronicznych, z którymi
wielu ludzi, zwłaszcza młodych, ma niemały problem braku umiaru.

  

  

22. Sierpień jest więc także okazją do abstynencji od różnych elektronicznych gadżetów, dla
tych, co ich nadużywają zwłaszcza w rodzinie:

  

  

10 POWODÓW: Dlaczego warto ograniczać dostępność mediów cyfrowych w rodzinie?

  

  

a. Media cyfrowe mają silne działanie uzależniające – zarówno dla dorosłych, jak i dzieci.
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b. Pornografia i inne szkodliwe treści są dostępne przede wszystkim poprzez media
cyfrowe.

  

  

c. Długie korzystanie mediów w domu i szkole wpływa negatywnie na wyniki w nauce.

  

  

d. Gry wideo są często powodem agresji i źródłem negatywnych wzorców.

  

  

e. Częste korzystanie z mediów cyfrowych w domu osłabia więzi rodzinne.

  

  

f. Długi czas korzystania z ekranów jest przyczyną problemów zdrowotnych.
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g. Zbyt wczesne korzystanie z ekranów przez dzieci powodować niekorzystne zmiany w
mózgu.

  

  

h. Niewłaściwe korzystanie z mediów przez kierowców i pieszych stwarza dodatkowe
zagrożenia na ulicach.

  

  

i. Częste korzystanie z mediów cyfrowych odbywa się kosztem snu i aktywności
fizycznej.

  

  

j. Pogoń za gadżetami elektronicznymi wzmacnia konsumpcjonizm i nadweręża budżet
domowy.

  

  

10 POSTANOWIEŃ: Tak, chcę wziąć udział w kampanii ograniczenia mediów w rodzinie i
wybieram 3 (lub więcej) z poniższych postanowień:

  

  

a. Ustalę i wprowadzę domowe zasady korzystania z mediów elektronicznych.
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b. Zainstaluję w komputerze (tablecie, smartfonie) program kontroli rodzicielskiej.

  

  

c. Wyślę kilka tradycyjnych kartek świątecznych.

  

  

d. Stworzę w domu „Strefy wolne od ekranu”.

  

  

e. Zagram w rodzinną grę planszową.

  

  

f. Zrezygnuję z zakupu sprzętu elektronicznego jako prezentu.
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g. Wprowadzę zwyczaj codziennych posiłków dla całej rodziny, wyłączę wtedy media
elektroniczne.

  

  

h. Porozmawiam z dzieckiem o zagrożeniach związanych z korzystaniem z mediów
cyfrowych.

  

  

i. Wprowadzę lub rozszerzę zwyczaj czytania dzieciom lub czytania rodzinnego.

  

  

j. Dowiem się więcej o wpływie mediów elektronicznych na życie rodzinne i rozwój dzieci.

  

  

23. Na czas wakacji do odwołania zawieszone są spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych
grup parafialnych.

  

  

24. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. MB
Królowej Polski, zel. Antoniny Ptaszkowskej.
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25. W związek małżeński zamierzają wstąpić – zapowiedź druga: Jan Stanisław Bochenek, syn
Romana i Marii z d. Jurkowska, ur. 27.01. 1993 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa Polska 72;
oraz: Ewelina Ruchała, córka Marka i Doroty, ur. 25.08.1991 r. w Nowym Sączu, zam.
Przysietnica 245. Jeśli zna ktoś jakieś przeszkody do zawarcia tego małżeństwa – powinien je
zgłosić w kancelarii parafialnej.

  

  

26. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za gaz w sumie 105,86 zł i za telefon 61,90 zł.
Za „Randap” – 100 zł.

  

  

27. Zakupiłem 8 kilogramów cukierków dla pielgrzymów będących na trasie PPT (wśród nich 12
naszych parafian) – 138,79 zł. Za paliwo – 250 zł.

  

  

28. Za pizzę piątkową – 32,78 zł. Za dwie pizze w sobotę dla „dziesiątek” oraz lody i wodę:
74,17 zł + 33,35 zł + 7,96 zł.

  

  

29. Za jedzenie dla 17 pielgrzymów-biegaczy, których nocowaliśmy z środy na czwartek – 450
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zł. Razem wydałem sumę: 1192,91 zł.

  

  

30. Do składki z racji II niedzieli sierpnia zbieranej do kopert jako trzecia (ostatnia) w tym roku
na sfinansowanie tym razem kładzenia płytek w podziemiach kościoła (materiał i robocizna),
która wyniosła: 13 120 zł (+ 1665 zł luzem na UPJP II) – razem: 14 785 zł w ostatnią
niedzielę dozbierano jeszcze do kopert 6531,50 zł. Tym
sposobem aktualna suma wynosi 19 tyś. 651 zł 50 gr. Koperty jeszcze są składane.

  

  

31. Końcowe rachunki jakie parafia ma do zapłacenia za wszystkie materiały i robociznę
opiewają na sumę: 37 tysięcy 51 złotych 83 grosze.

  

  

32. Póki co brakuje więc jeszcze 17 tysięcy 400 złotych 33 grosze (17 499,33 zł). Brakującą
sumę pobiorę z banku z parafialnego konta.

  

  

33. Dziękuję 6 panom z grupy dziesiętnika Mariusza Hatlasia za robotę wykonaną przy
plantowaniu ziemi koło starej plebanii i dolnego parkingu – pracowali: Jan Hatlaś, Michał Mężyk,
Sebastian Siedlarz, Stanisław Siedlarz (za niego Paweł Janus), Piotr Majka (za niego Kamil
Czyżycki), Marek Siedlarz (za niego Kamil Siedlarz).
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34. Ofiarę 50 zł zamiast pracy złożył: Mariusz Hatlaś.

  

  

35. Dziękuję 5 paniom z grupy dziesiętnika Władysława Stanka za zbieranie drobnych
kamyków – pracowały: Helena Ptaszkowska, Małgorzata Czyżycka, Karolina Czyżycka, Jolanta
Kałuzińska (za nią córka Aneta Kałuzińska), Agata Janus (za nią córka Barbara Janus).

  

  

36. Zamiast pracy w dziesiątce Romana Pazgana 2 x po 50 zł – Anna Sikora.

  

  

37. Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika Janusza
Pazgana . Będą do
wykonania prace betonowania 2 „oczek” wodnych koło parkingu (jeśli nie będzie deszczu – bo
wtedy są do wykonania inne prace).

  

  

38. Na sobotę proszę o przyjście kobiet z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka. W planie jest
zbieranie kamyków i dosypywanie kory do rabatów.
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39. Przeszkodzeni w daną „swoją sobotę” zawsze mogą przyjść „kiedykolwiek”– to jest kwestia
dobrej woli.

  

  

40. Dziękuję pewnej kobiecie za wymycie we wtorek wszystkich okien z zewnątrz kościoła
(pomagał jej syn Kamil).

  

  

41. Dziękuję wczorajszym nowożeńcom Beacie Geniec i Mateuszowi Ruman za ofiarę na
kościół 500 zł. Niebawem coś za to zakupię do świątyni.

  

  

42. Władysław Hreniak przekazał trzymetrowy pień twardego drzewa do pocięcia w tartaku na
deski (potnie je Jarosław Groń). Dziękuję obu.

  

  

43. Dziękuję: Krystynie Kruczek za litr miodu; Annie i Romanowi Pazgan za wiaderko jajek;
Beacie i Janowi Witek za swojski chleb.
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44. W tym tygodniu czeka nas jeszcze: malowanie na biało kaplicy i 2 zakrystii; we wrześniu
montaż zamówionych parapetów; a końcem września: montaż listew maskujących koło
przewodów grzewczych, jak również montaż lamp (plafonów i kinkietów) w kaplicy i zakrystiach
oraz zakładanie paneli gniazdek i kontaktów elektrycznych.

  

  

45. W czwartek odwiedziłem pielgrzymów XXVII PPT zawożąc im 8 kg cukierków (z naszej
parafii idzie 12 osób: 9 w grupie 22; 3 w grupie 20 i jedna w 19). Pielgrzymi przekazują z trasy
serdeczne pozdrowienia dla całej parafii.

  

  

46. Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe zaprasza na autobusowe i samolotowe pielgrzymki do
rożnych ważnych miejsc na świecie i w Europie. Kontakt: +48 661-915-721; WWW.pielgrzy
mkitarnow.pl
Patrz też afisz w gablocie.

  

  

47. Dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej dziękuje za 1 % przekazany od podatku „na Caritas”
– tak zebrano 1 mln 600 tyś złotych.

  

  

48. Zebranie wiejskie w remizie OSP w Królowej Górnej odbędzie się 1 IX o 16:00. Przebieg
spotkania w punktach – w gablocie przed kościołem.
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49. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Stanisława i Zbigniew Ptak; Genowefa
Marchacz; Dorota i Leszek Marchacz. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej
Górnej: Sylwia i Robert Dadał; Stanisława i Jerzy Ochwat; Janina Ochwat.

  

  

50. 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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