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XXII Niedziela Zwykła – 1 września 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

I Niedziela – 1 IX – XXII Niedziela Zwykła (adoracyjna)

  

  

Poniedziałek – 2 IX – rozpoczęcie roku szkolnego

  

  

Wtorek – 3 IX – wsp. św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dokt. Kośc.

  

  

I Środa – 4 IX – wsp. dow. św. bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziew. i męcz.
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I Czwartek – 5 IX – w Martyrologium Rzymskim wpisana jest św. Teresa z Kalkuty, zak.

  

  

I Piątek – 6 IX – wotywa o NSPJ

  

  

I  Sobota – 7 IX – wsp. dow. św. Melchiora Grodzieckiego, prezb. i męcz.

  

  

Niedziela – 8 IX – Uroczystość Narodzenia NMP – głównej Patronki diecezji (XXIII Niedziela
Zwykła)

  

    
    1. Liturgia przestrzega dziś nas wszystkich przed pychą, wyniosłością i brakiem łagodności
w postępowaniu.     
    2. W tę niedzielę 1 IX przypada I niedziela września – po każdej Mszy św. (oprócz
chrzcielnej „sumy”) Adoracja Najświętszego Sakramentu.     
    3. Też w tę niedzielę 1 IX „na sumie” o godz. 10:30 ochrzczona będzie: Klara Łucja Janus.
Msza św. za nią 7 IX o 18:00 (sobota).     
    4. Również dziś (1 IX) o 10:30 rozpoczynają się Msze św. „gregoriańskie” za śp.
małżonków: Maria i Stanisław Kruczek – od syna Jana z rodziną.     
    5. W niedzielę 1 IX o 9:00 śpiew zespołu „Uradowani”. Natomiast w odpust 8 IX: o 9:00
śpiew zespołu „Siewcy Miłości”, a o 11:00 – śpiew scholii.    
    6. Na Jasnej Górze trwają rozpoczęte w sobotę 31 sierpnia „Dożynki Jasnogórskie” – w tym
roku pod hasłem: „Do Matki pełnej darów Ducha Świętego”. Szczegółowy program
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umieszczony jest w gablocie na plakacie.     
    7. Zachęcam uczniów również w niedzielę 1 IX do skorzystania ze spowiedzi przed
rozpoczęciem roku szkolnego w poniedziałek 2 IX.     
    8. Dzisiejsza składka w pierwszą niedzielę miesiąca jak zwykle przeznaczona jest na cele
diecezjalne.     
    9. Dziś też (1 IX) przypada Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia.    
    10. To także 80-ta „rocznica wybuchu II wojny światowej (1 IX 1939) – modlimy się w
intencji poległych. W Polsce gościmy wiceprezydenta USA.     
    11. W tę I niedzielę miesiąca zmiana tajemnic w różach męskich po Mszy św. o godz. 7:00.
Za tydzień o 7:00 – w różach kobiet.     
    12. W poniedziałek rozpoczęcie nowego roku szkolnego – Msza św. „szkolna” odprawiona
będzie o godz. 8:30.     
    13. We wtorek czcimy św. papieża i doktora Kościoła – św. Grzegorza Wielkiego.    
    14. W tym tygodniu przypada także I środa września – o godz. 18:00 zmiana tajemnic w
Różach Misyjnych, modlitwa i składka misyjna.     
    15. Także w tym tygodniu zapraszam na I czwartek miesiąca – Msze św. o 6:30 i 18:00.    
    16. W I czwartek (5 IX) rozpoczyna się „triduum modlitw” w intencji matek przed
Uroczystością Narodzenia NMP.     
    17. W I czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu dla klas VI-VII-VIII od 15:00 do 20:00
według ustalonego grafiku.     
    18. W I piątek nabożeństwa: Msza św. o 6:30 (z Litanią do NSPJ), Godzina Miłosierdzia o
15:00 (z Mszą św.), Msza św. o 18:00 z Adoracją IHS).     
    19. W I piątek ogólna adoracja Najświętszego Sakramentu od 13:30 do 22:00.    
    20. Mimo, iż była spowiedź św. szkolna przed rozpoczęciem nowego roku nauki – jeszcze
półgodzinna spowiedź od 17:30 będzie w I czwartek oraz I piątek (tym bardziej, że przed nami
też odpust parafialny 8 IX).     
    21. Do chorych ks. wikariusz udaje się w I piątek do południa – możliwość Komunii Św.,
spowiedzi św. oraz namaszczenia chorych.     
    22. Comiesięczne spotkania kandydatów do bierzmowania (w I czwartek – adoracja; I piątek
– konferencja).     
    23. W I sobotę Msze św. o 6:30 (z litanią do MB) o 8:00 (z litanią do MB) oraz o 18:00 (ta z
Adoracją IHS).     
    24. Zmiana tajemnic dla kobiet w II niedzielę miesiąca (8 września) po 7:00. W I środę –
zmiana tajemnic Róż Misyjnych.     
    25. W najbliższą niedzielę 8 września przypada Uroczystość Narodzenia NMP. Msze św.
będą odprawione o 7:00 – 9:00 – 11:00 – 14:30.    
    26. W niedzielę za tydzień przeżywać będziemy parafialny odpust „na Narodzenie NMP” –
Msze św. o 7:00 i 9:00 – w nowym kościele; „suma”, jeśli będzie bezdeszczowo to na ołtarzu
polowym wyjątkowo o 11:00 (ze względu na gości), a nie jak zwykle o 10:30. Msza o
14:30 – w cerkwi.     
    27. Kazanie odpustowe wygłosi ks. Marek Synowiec – dotychczasowy rekolekcjonista z
Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu przy ołtarzu
Papieskim, a od tych wakacji mianowany przez ks. Biskupa Ojcem Duchownym dla alumnów w
Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.     
    28. Po każdej Mszy św. pokropienie ziarna siewnego, natomiast podczas sumy poświęcenie
wieńców żniwnych (parafialne dożynki).     

 3 / 6



XXII Niedziela Zwykła – 1 września 2019

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 01 września 2019 15:10 - Poprawiony poniedziałek, 02 września 2019 19:39

    29. W tym roku organizatorem „parafialnych dożynek” jest sołectwo Królowa Polska –
gromada ta również zamówiła intencję mszalną za wspólnotę.     
    30. Po odpuście wracamy z Mszami św. popołudniowymi do nowego kościoła (czyli już od
15 IX).     
    31. Jeszcze w tym tygodniu nie ma zawieszonych na czas wakacji spotkań formacyjnych,
zbiórek i prób różnych grup parafialnych – są tylko niektóre.     
    32. I tak scholka dziecięca ma w tym tygodniu ma dwie próby przed odpustem: w I czwartek
o 16:30 i w I sobotę o 8:30.     
    33. Zaś DSM-ki w I środę o 17:00. Podobnie LSO – również w I środę o 17:00.    
    34. Intencja powszechna podana przez Stolicę Apostolską na wrzesień do omodlenia przez
Róże Różańcowe: „ Aby wszyscy, którzy wymierzają sprawiedliwość, działali uczciwie, i
aby niesprawiedliwość, która szerzy się w świecie, nie miała ostatniego słowa
”.
 
 
    35. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
MB Niepokalanie Poczętej, zel. Heleny Ptaszkowskiej.     
    36. W związek małżeński zamierzają wstąpić – zapowiedź trzecia: Jan Stanisław Bochenek,
zam. Królowa Polska; oraz: Ewelina Ruchała, zam. Przysietnica. Jeśli ktoś zna jakieś
przeszkody do zawarcia tego sakramentu – winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.     
    37. Za zmarłą śp. Władysławę Krok, której pogrzeb odbył się w poniedziałek o 14:00
odprawionych będzie 55 Mszy św. (50 indywidualnie zamówionych i 5 od uczestników
pogrzebu).     
    38. Za zmarłą śp. Zofię Nowak, której pogrzeb odbył się w środę o 15:00 odprawionych
będzie 147 Mszy św. (135 indywidualnie zamówionych i 12 od uczestników pogrzebu).   
 
    39. Za zmarłą śp. Grażynę Stelmach, której pogrzeb odbył się w czwartek o 12:00
odprawione będą 84 Msze św. (75 indywidualnie zamówionych i 9 od uczestników pogrzebu).
 
 
    40. Wydatki tego tygodnia: Za 150 litrów białej farby lateksowej zmywalnej akrylit „dekoral” –
15 pojemników.     
    41. Inne środki chemiczne oraz materiały malarskie typu wałki, naczynia, folie, pędzle.
Paliwo do traktorka-kosiarki.     
    42. Zapłata wynajętej firmie za robociznę przy czyszczeniu ścian, zapuszczeniem środkiem
„sarsil” i dwukrotne malowanie na biało 4 pomieszczeń w podziemiach (oprócz pomieszczenia
wymalowanego wcześniej darmowo przez naszych parafian Bogdana i Zbigniewa Ptaków).
 
 
    43. 10 pojemników pianki niskorozprężalnej. Kruszywo granulatu grubego oraz drobna
podsypka 2 x 3,5 tony.     
    44. Za dwie puszki farby złotej „Hammerite” oraz pędzle i papier ścierny (też 2 były kupione
wcześniej).     
    45. Za 3 pizze dla sobotnich pracowników; 25 lodów, kawa, woda mineralna, herbata,
cytryny.     
    46. Za pizze i inne jedzenie dla firmy malującej podziemia kościoła zł.    
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    47. W firmie „Stelmach” w Cieniawie pobraliśmy 20 kubików betonu B-30 z dodatkiem
plastycznym „plastyfikator” z dowozem dwoma autami „gruszkami” z pompą do tłoczenia betonu
– mamy do zapłacenia w poniedziałek: 3420 zł + 2280 zł = 5700 zł.     
    48. Całościowo zebrano na płytki: 13 120 zł + w poprzednią niedzielę dozbierano
jeszcze do kopert 6531,50 + w ostatnią
niedzielę dozbierano 
820 zł
. Tym sposobem aktualnie suma ta wynosi 
20 tyś. 471 zł 50 gr
. Zapłacić mamy: 37 tysięcy 51 złotych 83 grosze. Póki co brakuje więc jeszcze 16 tysięcy 580
złotych 33 grosze (16 580,33 zł).
 
 
    49. Dziękuję 6 panom z grupy dziesiętnika Janusza Pazgana za robotę wykonaną przy
betonowaniu 2 „oczek wodnych” oraz czyszczeniu i malowania z pierwszego bramy cmentarnej
(farbą „Hammerite” w kolorze
złotym) – pracowali:
Janusz Pazgan, Bronisław Kumorek, Mariusz Kumorek, Bronisław Szeptak, Krzysztof Gaborek,
Jarosław Groń (za niego Konrad Siedlarz); Sławomir Jelito (za niego Kamil Czyżycki).
 
 
    50. Ofiarę pieniężną zamiast pracy złożyli: Maciej Gromala (50 zł); Grzegorz Jelito (50 zł);
Czesław Radzik (50 zł); Irena Radzik (50 zł); Tomasz Kumorek (50 zł); Stanisław Kumorek (50
zł).     
    51. Dziękuję 7 paniom z 6 dzieci (czyli 13 osób) z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka za
jesienną pielęgnację kwiatów oraz zbieranie drobnych kamyków – pracowały: Agata Ptak z
córką Anną, Stanisława Ptak z synami Piotrem i Mateuszem; Dorota Marchacz; Ewa Ziaja;
Kinga Skwarek-Bochenek; Maria Skwarek; Monika Ochwat z córkami Batalią i Oliwią oraz
synem Jakubem.
 
 
    52. Zamiast pracy w dziesiątce ofiarę pieniężną złożyła: Halina Ptaszkowska (50 zł).    
    53. Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika
Władysława Stanka
. Będą do wykonania prace małych wykopów oraz betonowania stopek i ławiczek pod słupki.
 
 
    54. Na sobotę proszę o przyjście kobiet z grupy dziesiętnika Tadeusza Ramsa. W planie
jest nadal zbieranie kamyków i wycinka jesienna kwiatów.
 
 
    55. Przeszkodzeni w daną „swoją sobotę” zawsze mogą przyjść „kiedykolwiek”– to jest
kwestia dobrej woli.     
    56. Zakończono już malowanie na biało kaplicy i dwóch zakrystii w podziemiach –
wykonywała to grupa malarska z Niecieczy.     
    57. We wrześniu czeka nas montaż zamówionych parapetów; a końcem września: montaż
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listew maskujących koło przewodów grzewczych, jak również montaż lamp (plafonów i
kinkietów) w kaplicy i zakrystiach oraz zakładanie paneli gniazdek i kontaktów elektrycznych.
 
 
    58. Dziękuję Piotrowi Buczkowi za ofiarowane do siłowni w starej plebani urządzenia
zwanego „wioślarz” marki „Skandika”.     
    59. Dziękuję żonie organisty za ofiarowane słoiczki grzybów i sok owocowy własnej roboty.  
 
    60. Organizowana jest 7 IX 2019 r. Jubileuszowa 25 Pielgrzymka „Dzień Nowego Sącza w
Łagiewnikach i Kalwarii Zebrzydowskiej”. Program szczegółowy na plakacie przed kościołem.
Koszt wyjazdu 30 zł. Kontakt do organizatorów: parafia w Zawadzie i Jan Kos – Tel. (18)
447-02-73; (18)443-99-14 oraz tel. kom. 602-554-521.     
    61. Dziękuję za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Sylwia i Robert Dadał; Janina
Ochwat. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Anna i Paweł Nowak;
Maria i Dominik Skwarek; Kinga i Krzysztof Bochenek.     
    62. 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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