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XXIV Niedziela Zwykła – 15 września 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 15 IX – XXIV Niedziela Zwykła; albo: wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
(opuszcza się).

  

  

Poniedziałek – 16 IX – wsp. śś. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa, męcz.

  

  

Wtorek – 17 IX – wsp. dow. św. Roberta Bellarmina, bpa i dok. Kośc.; albo: św. Zygmunta
Szczęsnego Felińskiego, bpa

  

  

Środa – 18 IX – Święto św. Stanisława Kostki, zak. – patrona Polski
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Czwartek – 19 IX – wsp. dow. św. Januarego, bpa i męcz.

  

  

Piątek – 20 IX – wsp. śś. Andrzeja Kim Taegon, prezb. i Pawła Chong Hasang i Towarzyszy,
męcz.

  

  

Sobota – 21 IX – Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty

  

  

Niedziela – 22 IX –XXV Niedziela Zwykła

  

    
    1. Lit. Słowa przybliżając nam dziś historię marnotrawnego syna wskazuje na miłosiernego
Boga, którego też o miłosierdzie prosi Mojżesz.     
    2. Dziś 15 IX przypada wspomnienie liturgiczne Matki Boskiej Bolesnej (zawsze towarzyszy
ono Podwyższeniu Krzyża Świętego 14 IX).     
    3. Dziś (15 IX) przeżywamy Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.    
    4. Niedziela ta 15 IX rozpoczyna też IX „Tydzień Wychowania w Polsce” (15-21 września).
Wysłuchamy więc dziś Listu Episkopatu Polski.     
    5. Też od tej niedzieli 15 IX rozpoczyna się triduum modlitw w intencji młodzieży przed
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Świętem św. Stanisława Kostki (15-17 IX).     
    6. W tę niedzielę 15 IX wyrusza Pielgrzymka na „Wzgórze Krzyża” – wyjście sprzed kościoła
o 14:30; po dojściu tam, Msza św. o 17:00 (za parafian). W tym roku przypada XV rocznica
poświęcenia krzyża przez ks. bpa Wiktora Skworca. Jest to nasze wypełnienie wczorajszej
ogólnopolskiej akcji „Polska pod Krzyżem” (centralne uroczystości odbyły się wczoraj w
Kruszynie pod Włocławkiem).     
    7. Akcja ta, to kolejna inicjatywa, po „Wielkiej Pokucie” i „Różańcu do Granic” – jest ona
reakcją świeckich i duszpasterzy na kryzys wiary, który dotyka Kościół.     
    8. Od tej niedzieli 15 IX Msza św. popołudniowa o 14:30 – już w nowym kościele (aż do
odpustu wiosennego ku czci Opatrzności Bożej).     
    9. Dziś, w niedzielę 15 IX, przed świątyniami diecezji zbiórka do puszek na Uniwersytet
Papieski JP II w Krakowie i Tarnowie.     
    10. Dziś też 3 uroczystości odpustowe: ku czci MB Radosnej w Ptaszkowej (suma o 11:00 –
program na afiszu); na Podwyższenie Krzyża Świętego w Mogilnie (suma o 11:00); ku czci MB
Bolesnej w Nowym Sączu-Zawadzie (suma o 11:00).     
    11. Również dziś rozpoczyna się tygodniowy Wielki Odpust ku czci MB Bolesnej w
Limanowej (15-22 IX 2019 r.). Patrz: plakat.     
    12. We wtorek 17 IX w Polsce przypada „Dzień Golgoty Wschodu – Dzień Sybiraka” (80-ta
rocznica napadu sowietów na Polskę).     
    13. W środę 18 IX obchodzimy Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika – patronalne święto
młodzieży polskiej (Msze o 6:30 i 18:00).     
    14. W sobotę celebrujemy Święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty – Msze św. również
rano i wieczorem o 6:30, 8:00 i 18:00.     
    15. Nadto w sobotę udzielone będą dwa śluby – w sakramentalny związek małżeński
wstąpią dwie pary narzeczeńskie: o godz. 13:00 – sakrament małżeństwa zawrą: Justyna
Poręba i Dawid Buczek, o godz. 14:00 – sakramentalnie zwiążą się: Ewelina Trojan i Paweł
Klimek     
    16. W sobotę 21 września kończy się IX „Tydzień Wychowania w Polsce”.    
    17. W niedzielę za tydzień (22 IX) zamiast kazania wysłuchamy Listu Pasterskiego
Episkopatu Polski z okazji Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego zatytułowany: „ Ochrzczeni i
posłani – Kościół Chrystusa z misją w świecie”.     
    18. Podczas „sumy” w niedzielę 22 IX chrztu św. dostąpi kolejne dziecko: Oliwia Ogórek.    
    19. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: w środę o 17:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów w salce nad zakrystią, w czwartek
o 17:00 – cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii ( DSM ma spotkania odtąd na
zmianę: raz czwartek, raz piątek
) , w piątek o 19:00 – spotkanie KSM na starej plebanii, w sobotę o 9:00 – schola na chórze
 
 
    20. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn
p.w. św. Piotra Apostoła, zel. Piotra Jelito.     
    21. Wydatki tego tygodnia: zakup śrub do skręcania stempli przy rowie z korytkami i przy
„oczku wodnym” i wkrętów do listew.     
    22. Zakup 3 tarcz listkowych do szlifowania drewna „kątówką”.    
    23. Zakup dla uczniów 70 egzemplarzy dzienniczka bierzmowanych w cyklu trzyletnim
„Przybądź Duchu Święty”.     
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    24. Zakupienie 100 egzemplarzy plansz z nalepkami dla dzieci na nabożeństwa
październikowe.     
    25. Lekcjonarz Fatimski – 39 zł. Podręczniki z ćwiczeniami dla nauczyciela katechezy.    
    26. Naprawa 2 reflektorów oraz trzech instrumentów do ćwiczeń w siłowni. Naprawa koła do
taczek.     
    27. Za pizze dla pracujących w sobotę; za lody, wodę mineralną oraz kawę, herbatę,
cytrynę, cukier itp.     
    28. Za zakup surowców i przygotowanie produktów do obiadu odpustowego z podaniem zł.  
 
    29. Składka inwestycyjna na prace w parafii zebrana w czasie odpustu wyniosła: 3805 zł.    
    30. Składka podczas peregrynacji relikwii JP II w naszej parafii wyniosła 428,50 zł.    
    31. Jeszcze w niedzielę odpustową złożono w koperty (550 zł) na płytki w podziemiach
kościoła. Teraz CAŁKOWITA SUMA WYNOSI: 22 021,50 zł (13 120 zł + 6531,50 zł +
820 zł + 1000 zł + 550 zł).    

    32. Przedstawiciele Królowej Polskiej, przy „sumie dożynkowej” podczas odpustu, z
życzeniami, kwiatami i obrazem z dedykacją przekazali także ofiarę 600 zł z okazji jubileuszu
30-lecia mojego kapłaństwa. Dziękując, przekazuję je w całości na kościół.     
    33. Po porozumieniu z rodziną przygotowałem do przekazania do Afryki 2 serii Mszy św.
„gregoriańskich” (= 60 intencji) za śp. Jana Stanka.     
    34. Dziękuję 6 panom z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka za montaż pergoli i
zabezpieczających pasieczek oraz wykop rowka pod rury dla nawodnienia fontann w „kole”
głównych schodów koło MB – pracowali: Bogdan Ptak, Zbigniew Ptak, Jerzy Ptaszkowski,
Stanisław Ptaszkowski, Dominik Skwarek, Krzysztof Bochenek.
 
 
    35. Ofiarę zamiast pracy złożyli: Arkadiusz Ziaja (50 zł); Józefa i Władysław Nowak (50 zł).
Dzięki.     
    36. Również z dziesiątki Władysława Stanka ofiarę 100 zł złożyli: Teresa i Aleksander
Ochwat.     
    37. Dziękuję 4 paniom z grupy dziesiętnika Eugeniusza Janusza za plantowanie zbocza
koło schodów, zbieranie drobnych kamyków, wycinkę krzaków i przecinkę jesienną kwiatów –
pracowały: Anna Witek (chwilowo pomagał jej też mąż Stanisław); Kazimiera Ochwat; Stefania
Janusz za nią mąż Eugeniusz); Janina Nowak (za nią mąż Edward) – panowie ci pomagali też
grupie mężczyzn.     
    38. Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika
Tadeusza Ramsa .
Będzie do wykonania druga część pergoli przy głównych schodach i zabezpieczających
pasieczek koło drugiego „oczka wodnego” oraz pogłębienie rowu pod rury.
 
 
    39. Na sobotę proszę o przyjście kobiet z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik. W planie jest
dalsze plantowanie brzegów przy schodach.
 
 
    40. Prozaiczna była przyczyna zamknięcia bocznej kaplicy – złamany klucz; urlop i
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zapomnienie. Ale drzwi są już na niedzielę otwarte.     
    41. Serdecznie dziękuję wszystkim za przygotowanie odpustu i za zorganizowanie
parafialnych dożynek. Informuję, że przybyło 16 księży.     
    42. Ogromnie dziękuję gromadzie z Królowej Polskiej za życzenia i dary na 30-lecie
kapłaństwa.     
    43. Kramarzom dzięki za sprezentowane cukierki odpustowe – rozdałem je solidnym
ministrantom. Sąsiadowi dzięki za jabłka i winogrona.     
    44. Dzięki Janowi Krokowi za wykonane do prezbiterium krzesła dla ministrantów – robi w
dalszym ciągu następne krzesła i ławy pod ściany.     
    45. Dziękuję mieszkańcowi Mszalnicy-Zagóry, który przekazał parafii gumowaną folię do
„oczek wodnych”.     
    46. Dziękuję sąsiadowi parafii, który ofiarował nam 20 wiader ozdobnego tynku (= 300 kg),
jak i barwniki.     
    47. Szymonowi Kmakowi dziękuję za ofiarowane parafii piwonie. W posadzeniu ich pomogła
także Krystyna Michalik.     
    48. Sołtysowi KG Krystianowi Janiczkowi i jego ojcu Józefowi dziękuję za zwiezienie po
odpuście użyczonych ławek.     
    49. W sobotę 21 IX w szkole podstawowej w KP odbędą się zwołane przez obu sołtysów
zebrania wiejskie dla Mszalnicy-Zagóra o 15:30 i dla Królowej Polskiej o 17:00.     
    50. Urząd Gminy na swej stronie przestrzega przed chodzącymi po domach samowolnymi
kominiarzami uzurpatorami; prosi ich legitymować!     
    51. Rozpoczęło się uszczelniające żywicowanie obu „oczek wodnych” (na betonach
kładziona jest żywiczna mata) – wykonawca z Tarnowa.     
    52. W sobotę 28 IX o 9:30 w parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie rozpocznie się
modlitewne czuwanie wspólnoty Apostolskiego dzieła Pomocy dla Czyśćca (ADPC) naszej
diecezji z udziałem ks. bpa Stanisława Salaterskiego. Kontakt do zapisów do 20 IX: tar
now3@diezezja.tarnow.pl
lub Tel. 14 627-73-33 lub animator ADPC w parafii Zbigniew Ciasto – 572 241 840. Program:
afisz.
 
 
    53. Kompleksowe badanie wzroku (profilaktyka zaćmy i jaskry) odbędzie się w Ośrodku
Zdrowia w Ptaszkowej w poniedziałek 30 IX od godz. 8:30. Koszt badania: 10 zł. Rejestracja:
Tel. 18 445 17 25 lub osobiście w Ośrodku Zdrowia. Więcej szczegółów: na plakacie w gablocie
przed kościołem.     
    54. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Maria i Dominik Skwarek; Ewa i
Arkadiusz Ziaja; Sabina i Janusz Pazgan. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z
Królowej Górnej: Izabela i Marek Szeptak; Stanisław i Rafał Pazgan; Grażyna i Jan Górka.
 
 
    55. 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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