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XXVII Niedziela Zwykła – 6 października 2019

  

W tygodniu:

  

  

I Niedziela – 6 X – XXVII Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Brunona, prezb. (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 7 X – wsp. Najświętszej Maryi panny Różańcowej

  

  

Środa – 9 X – wsp. dow. śś. Dionizego, bpa i Towarzyszy , męcz.; albo: św. Jana Leonardiego,
prezb.

  

  

Piątek – 11 X – wsp. dow. św. Jana XXXIII, pap.
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Sobota – 12 X – wsp. dow. bł. Jana Beyzyma, prezb.

  

  

Niedziela – 13 X – XXVIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. bł. Honorata Koźmińskiego, prezb.
(opuszcza się).

  

    
    1. Liturgia Słowa zaprasza do heroicznej służby Bogu i ludziom w Kościele przez dane nam
charyzmaty i przymnożoną przez Pana wiarę.     
    2. W tę I niedzielę miesiąca (6 października) po wszystkich Mszach św. nastąpi Adoracja
Najświętszego Sakramentu oprócz popołudniowej. Czyli adoracja pod koniec: 7:00 – 9:00 –
10:30, zaś po południu o godz. 14:00 Różaniec z Adoracją, a po nim o 14:30 Msza św. już bez
Adoracji IHS.     
    3. W tę I niedzielę 6 X – zmiana tajemnic męskich po 7:00 (zaś w II niedzielę zmiana
tajemnic żeńskich po 7:00 oraz składka na potrzeby parafii).     
    4. 6 X odczytany będzie List Konferencji Episkopatu Polski zapowiadający obchody XIX
Dnia Papieskiego pod hasłem „ Wstańcie, chodźmy!”.    
    5. W tę niedzielę tę (6 X) jak zwykle w pierwszą niedzielę miesiąca zbiera się składkę na
cele diecezjalne.     
    6. Też 6 października śpiewają: o 9:00 „Uradowani”; o 10:30 schola dziecięca (zaś 13
października o 9:00 „Siewcy Miłości”, a na Różańcu DSM).     
    7. W dzisiejszą niedzielę 6 X „Marsz dla Życia i Rodziny” w Nowym Sączu: 14:00 – Msza
św. w Bazylice św. Małgorzaty; 15:00 – przemarsz ulicami miasta; 16:30 – spotkanie
integracyjne przy sanktuarium św. Rity. Patrz: plakat.     
    8. W tę niedzielę 6 X o g. 11:00 – suma odpustowa „na św. Franciszka” w Cieniawie.    
    9. Też w tę niedzielę 6 X rusza I Pielgrzymka Przedsiębiorców na Jasną Górę pod hasłem
„Wiele nam zostało powierzone” (patrz: afisz).     
    10. Od 6 do 13 X – Wielki Odpust w Sanktuarium w Bochni. Program podany jest na
plakacie.     
    11. W poniedziałek 7 X przypada liturgiczne wspomnienie NMP Różańcowej.    
    12. W piątek 11 X odbędzie się XXIV „Diecezjalna Pielgrzymka Rencistów, Emerytów,
Wdowców, Wdów i Ludzi Starszych Wiekiem” do sanktuarium MB Różańcowej w Bochni (10:30
– Różaniec; 11:00 – Msza św.).     
    13. Gminny Konkurs Piosenki Religijnej odbędzie się w sobotę 12 X od godz. 11:00 w tym
roku w naszej parafii (przesłuchanie wykonawców w nowym kościele) – parafia funduje też
posiłek; akustyk z Gminnego Ośrodka Kultury przygotuje nagłośnienie; również nagrody
finansuje GOK.     
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    14. V Pielgrzymka Śladami Ojca Andrasza odbędzie się również w najbliższą sobotę 12 X –
wyjazd sprzed kościoła z parkingu dolnego o 7:45; w Krakowie o 11:00 konferencja s. Elżbiety
Siepak; o 12:00 Msza św. (kard. St. Dziwisz). Koszt 30 zł. kontakt: 608 065 902. Patrz: afisz.
 
 
    15. W najbliższą niedzielę (13 X) przypada XIX Dzień Papieski w Polsce.    
    16. Przed świątyniami także w naszej diecezji zbiórka do puszek na Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia” wspierające zdolną niezamożną młodzież.     
    17. Można też pomóc utalentowanej, a ubogiej młodzieży poprzez ten „żywy pomnik Jana
Pawła II” także w formie sms-ów pod numerem 74 265 z hasłem „stypendia” (4,92 z VAT), albo
wpłacić na konto Fundacji 81 1320 1104 2979 6023 2000 0001. Patrz: plakat.     
    18. W niedzielę za tydzień (13 października) ostatni Różaniec Fatimski (w naszej parafii są
one w miesiącach objawień MB w Fatima od V do X).     
    19. Zapraszam więc na tę chwilę modlitwy w „Procesji Różańcowej” na godz. 17:00 najpierw
Msza św. a po niej procesja). Przynieśmy lampiony.     
    20. Kazanie podczas Mszy św. wygłosi i przeprowadzi rozważania różańcowe Ks. ppor. dr
Marcin Krępa
-
Dyrektor i Rekolekcjonista w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Pełni on
także inne funkcje. Jest on: kapelanem Straży Pożarnej; jednym z organizatorów i kierowników
trasy Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej; rzecznikiem prasowym Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej;
kapelanem 33 batalionu lekkiej piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Dębicy wchodzącego w
skład 3 Podkarpackiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza „Pługa”
Cieplińskiego; kapelanem Koła Pułkowego 8-go Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego
w Krakowie oraz Towarzystwa 8-go Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie
oraz kapelanem Dywizjonu Jazdy im. 5 Pułku Strzelców Konnych z Tarnowa i w Dobryninie.
 
 
    21. W tę więc niedzielę z racji Różańca Fatimskiego po Mszy o godz. 17:00 – nie będzie
niedzielnego Nabożeństwa Różańcowego o 14:00.     
    22. W związku z tym 13 października: o 9:00 – śpiewają „Siewcy Miłości”; natomiast na
różańcu śpiew DSM-ek, które też niosą figurę Matki Bożej.     
    23. Też 13 X o godz. 11:00 w Nawojowej Odpust ku czci MB Różańcowej.    
    24. Za tydzień też dzień wyborów do sejmu i senatu – idźmy do urn wyborczych i oddajmy
głos wybierając zgodnie z chrześcijańskim sumieniem.     
    25. Na ten temat w kościołach i kaplicach wysłuchujemy dziś w diecezji Słowa
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.     
    26. Od 1 X, w porze zimowej, przeszliśmy na wcześniejszy czas nabożeństw
popołudniowych – w dni powszednie: o 17:00 a nie jak dotąd o 18:00.    
    27. Nabożeństwa Różańcowe są codziennie o godz. 17:00 z Komunią Świętą (a po nich
około 17:45 Msza św.), natomiast w niedziele – o 14:00.     
    28. Jeszcze raz zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. Dzieci otrzymały plansze i
banderole i mogą wykonać różaniec „z czegokolwiek”.     
    29. Jako nagrodę za obecność w losowaniu otrzymują przywiezione przeze mnie z wakacji
różańce z Fatimy i z Asyżu oraz jakieś czasopismo.     
    30. W czasie tych nabożeństw modlimy się za misje poprzez specjalnie przygotowane
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rozważania pt. „ Wyrusz na misję już dzisiaj” oraz czytanki z listami misjonarzy z różnych
zakątków ziemi. Także codziennie wspominamy dwóch kolejnych misjonarzy z naszej diecezji.
 
 
    31. Już teraz informuję, że Pierwsza Komunia Święta w tym roku szkolnym 2019/20120
będzie w naszej parafii jak zwykle w drugą niedzielę maja, czyli 10 V 2010 r. o godz. 11:00.
Wcześniej I Spowiedź Święta – w sobotę 9 V po południu.     
    32. W sobotniej „koronce na ulicach i placach miast i wsi” 28 IX o 15:00 (w kolejną rocznicę
beatyfikacji spowiednika św. s. Faustyny ks. Michała Sopoćki) przed naszą świątynią
uczestniczyło 35 osób. Dziękuję.     
    33. W czasie peregrynacji „relikwii Jana Pawła II” w naszej parafii złożono 73 kartki z
prośbami i podziękowaniami kierowanymi do św. Papieża.     
    34. Kończy się rekrutacja na pierwszy rok do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w
Nowym Sączu. Patrz: afisz z kierunkami nauki.     
    35. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: w środę o 16:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (w salce nad zakrystią), w piątek
o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii ( DSM ma spotkania na
zmianę: raz czwartek, raz piątek
), w piątek o 20:00 – spotkanie KSM na starej plebanii
 
 
    36. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna p.w.
bł. ks. Michała Tomaszka i ks. Zbigniewa Strzałkowskiego, zel. Marii Rymanowicz.     
    37. Wydatki tego tygodnia: Elektryk Mariusz Poręba z Boguszy zamontował różne lampy
„plafony” w podziemiach kościoła – zapłaciłem za tę robociznę i wcześniejsze prace oraz za
materiały (w tym gniazdka i kontakty oraz skrzynka na 380 V).     
    38. Żarówki ledowe: łezki na ma małym gwincie do żyrandoli bocznych (15 szt.) oraz bańki
na dużym gwincie (15 szt.).     
    39. Zakup 20 żarówek zwykłych różnej mocy (w salkach i klatkach kościoła wymieniłem ich
18). Dorobienie uszkodzonych kluczy.     
    40. Zakupienie trzonów do: dwa do grabi, dwa do kilofa, jeden do łopaty oraz kliny ołowiane
do nich (9 szt.).     
    41. Za rachunki za telefon i gaz. Chemia gospodarcza do porządków.    
    42. Składka na misje z I środy miesiąca (2 X) wyniosła 379,50 zł.    
    43. Przy okazji wizyty w kancelarii parafialnej Angelika i Artur Owsianka złożyli ofiarę 300 na
kościół. W stosownym czasie coś za to kupię.     
    44. Tak samo na kościół przy wypisywaniu metryki chrztu dziecka ofiarę 20 zł złożyli
Patrycja i Łukasz Łukasik z Nowego Sącza – Zawady.     
    45. Ofiarę 200 zł na kościół złożyli też Jan i Edward Chochla.    
    46. Pewne Bogu wiadome małżeństwo z K. Polskiej złożyło ofiarę na kościół 2000 zł z okazji
szczęśliwego zakończenia pracy zawodowej żony.     
    47. Brat Jan Mężyk, misjonarz z Burkina Faso, zebrał przed świątynią kolektę na misję,
gdzie pracuje, sumę: 4645 zł + 215 €. Składa: Bóg zapłać!     
    48. Przez jego ręce przekazałem też księdzu do Afryki 2 „gregorianki” za śp. Jana Stanka
(pierwsza z nich odprawiana jest od 1 X).     
    49. Od poniedziałku 30 IX w Świdnicy Śląskiej koło Wrocławia trwają już Msze św.
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„gregoriańskie” za śp. Genowefę Siedlarz. Informacja o tym i podziękowanie przyjdzie od ks. inf.
Kazimierza Jandziszaka do najbliższej rodziny.     
    50. Dziękuję aż 10 panom z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik za wycinkę uschniętych
modrzewi przy drodze, odrostów drzew i konarów i żywopłotu przy starej plebani oraz porąbanie
gałęzi – pracowali: Mariusz Michalik (przy łupaniu kamienia); Jerzy Ochwat; Jerzy Małysa;
Jarosław Legutko; Rafał Kruczek; Kamil Kruczek; Józef Kruczek; Rafał Rymanowicz; Stanisław
Zaczyk; Bogdan Hreniak (trzej ostatni zwozili też meble).
 
 
    51. Dziękuję 7 paniom z grupy dziesiętnika Jana Nowaka za posprzątanie dolnej kaplicy
praz starej plebanii – pracowały: Anna Nowak; Sylwia Poręba; Maria Gaborek; Maria Kościółek;
Maria Siedlarz (za nią Maciej Ogorzałek); Urszula Ząber-Poręba (za nią Michał Poręba);
Bogusława Ogorzałek (za nią syn Filip). Panowie ci pracowali z mężczyznami.
 
 
    52. Ofiarę 50 zł zamiast pracy we wcześniejszej dziesiątce złożył Grodzisław Madej. Dzięki. 

 
    53. Ofiarę 100 zł na inwestycje złożyli jeszcze: Małgorzata i Krzysztof Borkowscy z Królowej
Polskiej, Nr 128.     
    54. Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika Marii
Rymanowicz .
Planowane jest kopanie rowu pod kable.
 
 
    55. Na sobotę proszę o przyjście kobiet z grupy dziesiętnika Edyty Ząber. W planie jest
dalsze plantowanie ziemi i zbieranie kamyków.
 
 
    56. Dziękuję rodzinie z Królowej Polskiej z „Góralówki” za meble ofiarowane do jadalni
nowej plebanii.     
    57. Dziękuję sąsiadowi kościoła za ofiarowane do podziemi 6 wiader ozdobnej masy
tynkowej.     
    58. Dziękuję Janowi Michalikowi za sprezentowany kamień warstwowego piaskowca do
ułożenia koło starej plebanii. Rozłupali go po „sznitach” i przewieźli: jego syn Mariusz Michalik i
nasz gospodarz Janusz Gaborek.     
    59. Dzięki Annie Michalik za powtórne zeszycie znów uszkodzonego worka treningowego z
siłowni (przywieźć pomogli: synowie Kamil i Mateusz).     
    60. Dziękuję pewnej parafiance za anonimowo ofiarowane parafii rozsady hortensji.    
    61. W gablocie od strony plebanii wywiesiłem indywidualne podziękowania za ofiary złożone
na płytki.     
    62. Po kilku niedzielach suma środków zebranych na płytki wynosi: 23 210 zł (400 zł + 500
zł + 3000 zł + 800 zł + 1100 zł + 3160 zł + 14 250 zł).
 
 
    63. Jak wyżej informowałem, zostało już zamontowane oświetlenie kaplicy w
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przedpogrzebowej. Prace te wykonała firma Mariusza Poręby, z ramienia której przy ich
montażu pracował też nasz parafianin Amadeusz Budaj. Po Mszach św. można zobaczyć te
podziemia.     
    64. W tym tygodniu zakupione będzie i założone nagłośnienie marki „Rduch” (wzmacniacz,
9 głośników, 2 mikrofony): wykonawca: Wiesław Sakowski z Tarnowa. Będzie to koszt rzędu
kilku tysięcy – sfinansowane będą z ofiar niektórych rodzin złożonych przy okazji robót w
podziemiach.     
    65. Zrobione jest już: 8 stóp i uzbrojone w kable 8 słupów do lamp oraz kupione są lampy z
czujkami. Stopy już zabetonowano. Przy drodze na cmentarz będzie 6 lamp zaświecających się
na czujki ruchu, zaś na cmentarzu docelowo będą 3 lampy (póki co – na razie dwie). Za tydzień
rozliczę to.     
    66. W poniedziałek zostały wywiezione śmieci od nowego cmentarza – przed 1 XI
postawione też będą dwa nasze kontenery przy cmentarzu w KP.     
    67. Dziękuję za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Monika i Marcin Hombek; Irena i
Stanisław Dobosz; Agnieszka i Leszek Dobosz; Izabela i Marek Szeptak; Janina i Grodzisław
Madej. Do sprzątania dokładają się 4 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Zofia Poręba; Teresa
Mężyk; Zofia Kruczek.     
    68. Do nabycia są „Kalendarze Misyjne” – 5,50 zł za sztukę; a także kalendarze rolnicze na
2020 w formie książki – po 22 zł.     
    69. 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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