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VI Niedziela Zwykła – 16 lutego 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 16 II – VI Niedziela Zwykła

  

  

Poniedziałek – 17 II – wsp. dow. śś. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

  

  

Czwartek – 20 II – „tłusty czwartek”; Nabożeństwo Czterdziestogodzinne w parafii

  

  

Piątek – 21 II – wsp. dow. św. Piotra Damianiego, bpa i dokt. Kośc.
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Sobota – 22 II – Święto Katedry św. Piotra, Apostoła

  

  

Niedziela – 23 II – VII Niedziela Zwykła (synodalna)

  

    
    1. Lit. Słowa zaprasza do wykorzenienia w sobie przyczyn grzechu i mądrych wyborów
między dobrem i złem, które są jak ogień i woda.     
    2. W tę niedzielę 16 II o 9:00 jedna z intencji jest za dziecko ochrzczone 9 II – o wszelakie
łaski dla Jakuba Franciszka Gronia.     
    3. W dzisiejszą niedzielę 16 II składka przeznaczona jest na Wyższe Seminarium
Duchowne w Tarnowie.     
    4. W środę 19 II w Jastrzębiej Górze nad Bałtykiem u oo. Jezuitów kończą się Msze św.
„gregoriańskie” za śp. ks. Stanisława Pasyka.     
    5. W najbliższy tzw. „tłusty czwartek” w naszej parafii przeżywamy „Nabożeństwo
Czterdziestogodzinne” (20 II).     
    6. Stąd 20 II całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 6:30 do godz.
21:00.     
    7. W ten ostatni czwartek przed tegoroczną Środą Popielcową (26 II) dwie Msze św. – na
rozpoczęcie Adoracji IHS o godz. 6:30 i na zakończenie Adoracji IHS o godz. 21:00.     
    8. A oto program całodziennej Adoracji Sanctissimum: Adoracja ta rozpocznie się od razu
po Mszy św. o 6:30 (od 7:00), a zakończy się depozycją Najświętszego Sakramentu po niej
Apelem Jasnogórskim (o godz. 20:55) oraz Mszą św. (o godz. 21:00).     
    9. A oto całodniowy porządek adoracji IHS w ramach „Nabożeństwa
Czterdziestogodzinnego”, którą poprowadzą Róże Różańcowe i Grupy Apostolskie: 6:30
– Msza św. z Adoracją ogólną IHS
; 7:00 – róża Marty Chochla; 8:00 – róża Stanisławy Hatlaś; 9:00 – róża Renaty Janus; 10:00 –
róża Władysławy Królewskiej; 11:00 – róża Anny Poręby; 12:00 – róża Antoniny Ptaszkowskiej;
13:00 – róża Heleny Ptaszkowskiej; 14:00 – róża Heleny Wacławiak; 15:00 – róża Piotra Jelito;
róża Ferdynanda Poręby; róża Józefa Ruszkowicza; 16:00 – 4 róże misyjne: Marii Rymanowicz,
Justyny Janus, Julii Siedlarz, Karola Kowaczka; 17:00 – 3 róże misyjne: Janiny Siedlarz, Kingi
Jelito, Martyny Jawor; 18:00 – cztery róże „rodziców modlących się za swoje dzieci” (zelatorek:
Stanisławy Bogdańskiej, Katarzyny Gruca, Elżbiety Kogut, Janiny Siedlarz); 19:00 – Akcja
Katolicka i Caritas; 20:00 – na zakończenie zespół „Uradowani” oraz zespół „Siewcy Miłości” i
młodzież; 
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20:55 – Depozycja Sanctissimum i Apel Jasnogórski, 21:00 – Msza św. 
 
 
    10. Przychodźmy, rzecz jasna w miarę możliwości, na wyznaczone godziny, by ani przez
chwilę nie było pustej świątyni.     
    11. Z przodu ławek będzie włączony mikrofon – tam też specjalnie wydana książka z
„Adoracjami Czterdziestogodzinnymi”. Można z nich skorzystać wedle uznania.     
    12. Za pobożną Adorację Najświętszego Sakramentu przez pół godziny – w tym dniu można
zyskać odpust zupełny.     
    13. „Tłusty czwartek” (20 II) oznacza, iż do Środy Popielcowej (26 lutego) rozpoczynającej
Wielki Post pozostał raptem tydzień.     
    14. Przypominam, iż Środa Popielcowa i rozpoczęcie tegorocznego Wielkiego Postu
przypada na 26 II – kończy ona tegoroczny karnawał (zapusty).     
    15. W piątek 21 II od południa i w sobotę 22 II do północy można zyskać odpust zupełny za
nawiedzenie kościoła katedralnego i pobożne odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”,
albowiem w sobotę 22 II przypada Święto Katedry św. Piotra Apostoła.     
    16. W sobotę 22 II przypada Święto Katedry św. Piotra Apostoła.     
    17. W sobotę 22 II w związku z tym tzw. „małym świętem” Msze św. rano o 6:30 i 8:00 oraz
po południu o 17:00.     
    18. Kurs lektorski dla ministrantów głównie VI klas dla dekanatu Nowy Sącz – Wschód
odbędzie się w ten weekend od 21/22 lutego w domu rekolekcyjnym w Pasierbcu (rozpoczęcie
w piątek 21 II o 17:00, a zakończenie w sobotę 22 II o 20:00. Egzamin teoretyczny, ćwiczenia
liturgiczne i próba asysty odbędą się zaś w następnym tygodniu w sobotę 29 II o godz. 10:00 w
Nawojowej. Natomiast ustanowienie nowych lektorów dla naszego dekanatu odbędzie się we
środę 4 III o 17:00 w kościele parafialnym w Nawojowej. Obrzędu tego dokona dziekan ks.
Czesław Paszyński. Koszt kursu i transportu: 180 zł od osoby (nasza parafia płaci połowę, a
kandydaci połowę kosztów). Od nas na kurs wybiera się 10 zgłoszonych kandydatów. Przejazd
wspólny z dekanatu wynajętym autobusem.     
    19. Program transportu: piątek 21 II – g. 15:00 wyjazd z Nawojowej (zbiórka na parkingu
przy kościele) albo o g. 15:15 wyjazd z Nowego Sącza (zbiórka na parkingu przy kościele MB
Niepokalanej); sobota 22 II: g. 20:00 – powrót do domu;
g. 20:45 parking w Nowym Sączu (parafia Biały Klasztor, albo 21:00 parking przy kościele w
Nawojowej.     
    20. Niedziela za tydzień (23 II), ostatnia przed Środą Popielcową – VII Niedziela Zwykła jest
też „niedzielą synodalną” z własną liturgią wyznaczoną przez ks. Biskupa.     
    21. W niedzielę tę podczas „wotywy", tj. o godz. 9:00 na koniec karnawału zagra i zaśpiewa
zespół młodzieżowy „Uradowani”.     
    22. Miesiąc luty poświęcony jest „modlitwom za konających” – modlić się będziemy za nich
w „modlitwie wiernych”.     
    23. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych:
w środę o 17:45 (bezpośrednio po nowennie do MBNP) – spotkanie Akcji Katolickiej na starej
plebanii, w środę o 17:45 (bezpośrednio po nowennie do MBNP) – spotkanie kandydatów na
lektorów w kaplicy bocznej kościoła, w środę o 18:00 – w salce pod zakrystią I-sze spotkanie z
dziećmi klas III i ich rodzicami w ramach przygotowania do I Komunii Św. w piątek o 16:00 –
cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii ( DSM ma spotkania na zmianę: raz
czwartek, raz piątek ),  w piątek o 19:00
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– spotkanie KSM na starej plebanii, w sobotę o 9:00 – schola dziecięca 
 
 
    24. Dziewczęta z DSM we wtorek o godz. 16:00 wyjeżdżają na lodowisko do Białej Niżnej.
Dziś zaś 12 z nich wraca z oazy i warsztatów muzycznych ze Starych Żukowic za Tarnowem.
Panu Krzysztofowi Groniowi dziękuję za zawiezienie ich w piątek i przywiezienie dziś.   
 
    25. Uczniowie klas VIII jadą na rekolekcje zamknięte przed bierzmowaniem do Starego
Sącza do DR „Opoka” w dniach 2-4 III (poniedziałek od 18:00 do środy do obiadu). Koszt 150 zł
(w tym parafia funduje przejazd i dopłaca 20 zł do osoby, a młodzi 130 zł).     
    26. Rekolekcje parafialne rozpoczną się od V Niedzieli Wielkiego Postu (29 III – 1 IV)
poprzedzającym je Apelem Jasnogórskim w sobotę 28 III o 21:00 (zaś szkolne: 30-31 III i 1 IV,
czyli poniedziałek – wtorek –środa do południa). Rekolekcje głosi ks. dr Tadeusz Michalik. 
 
 
    27. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie I Róża „rodziców
modlących się za swe dzieci" – p.w. św. Jadwigi Andegaweńskiej, zel. Stanisławy Bogdańskiej. 
 
 
    28. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki zimowe za energię elektryczną zużytą w
obu kościołach i plebaniach (głównie za świąteczne oświetlenie) – razem 2162,87 zł + 4,90 zł
(opłaty pocztowe).     
    29. W składzie budowlanym w Kamionce Wielkiej „na Bani” kupiłem do prac w kaplicy
pod kościołem – cement, klej, kołki, fugę: 179,90 zł.     
    30. Opłaciłem prowadzenie strony parafialnej (250 zł) oraz Internetu (300 zł).     
    31. Kupiłem 3 żarówki energooszczędne „Philips”: 3 x 9,79 zł. Razem wydałem sumę: 2
927,04 zł. 
 
 
    32. Otrzymaliśmy 2 transzę rachunków za gaz: za ogrzewanie kościoła: 2564,51 zł + 24,40
zł; powinność za starą plebanię: 412,35 zł.     
    33. Otrzymaliśmy do zapłacenia rachunek za telefon urzędowy w kancelarii parafialnej –
93,98 zł.     
    34. Kolekta sprzed tygodnia z racji II niedzieli miesiąca przeznaczona na potrzeby parafii
jako „inwestycyjna” wyniosła: 3692 zł.     
    35. Na kościół ofiarę 100 zł złożyła rodzina Anny i Edwarda Michalików z Królowej Polskiej
Nr 121 – dziękuję.     
    36. Rodzina Moniki i Marcina Obrzutów złożyli już awansem ofiarę 100 zł na sprzątanie
(oraz 50 na biuletyn) – dzięki.     
    37. Przy okazji opłat na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarzy, na wydawanie
biuletynu i utrzymanie w Internecie strony parafialnej ofiarę złożyli: Maria, Zbigniew Świgut KG
Nr 38 (30 zł); Halina Kruczek M-Z Nr 40 (30 zł); Monika, Marcin Obrzut (50 zł.     
    38. Ks. Piotr Radzik, kuzyn ks. Jana, do 25 II w Wiślinie w Archidiecezji Gdańskiej odprawia
Msze św. „gregoriańskie” za śp. Zdzisława Grybla; od 26 II rozpoczną się pierwsze Msze
„gregoriańskie” za śp. Zofię Nowak (do 26 III) – odprawiał je będzie ks. Krzysztof Nowak w
parafii św. Wojciecha w Żelisławkach, w dek. Pruszcz Gdański (k. Gdańska). Drugie
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„gregorianki” za nią będą w październiku.     
    39. Zakończyło się obkładanie naturalnym kamieniem głównej ściany w prezbiterium
podziemnej kaplicy – prace te wykonał Janusz Gaborek. Pozostało jeszcze zapuszczenie
tychże kamieni środkami nabłyszczająco-konserwującymi; a potem wykonanie krzyża
nierdzewnego malowanego proszkowo na kolor złoty, montaż i podświetlenie zakupionej
„pasyjki” Jezusa, oraz półek na kwiaty.     
    40. Jeszcze pozostaje obłożenie marmurem stelaża przy tabernakulum –pracy tej podjął się
kamieniarz z Frycowej Tadeusz Wojnarowski.     
    41. Jeszcze raz przypominam, iż w sobotę 14 marca planowana jest pielgrzymka
autokarowa do Częstochowy na Jasną Górę, po drodze także do Kalwarii Zebrzydowskiej i
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie. Wyjazd w sobotę 14 III o godz. 1:30 po północy.
Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy u ks. Jana Radzika oraz w kancelarii i w zakrystii.     
    42. ak jak informowały Polskie Koleje Państwowe tydzień temu, również w tym tygodniu
zamknięta będzie całodobowo od 17 do 21 lutego (od poniedziałku do piątku) droga w okolicy
wiaduktu z Mystkowa do Kamionki Wielkiej. Będzie tylko przejście piesze.     
    43. Też w tym tygodniu w różne dni w związku pracami ciągnięcia ziemnych kabli
elektrycznych trzy razy będzie wyłączany prąd.     
    44. Krakowska firma „Energia” za moim pozwoleniem przy kościele cały czas od trzech
tygodni trzyma swój sprzęt. Zniszczenia podłoża parkingów powstałe przy manewrach ciężkim
sprzętem będą na koniec naprawione. Takie zobowiązanie poczynił szef firmy     
    45. Dziękuję tylko 4 kobietom z grupy dziesiętnika Józefa Ziębca za sobotnią pracę
posprzątania w podziemiach kościoła i na starej plebanii – pracowały: Maria Ziębiec, Danuta
Groń, Barbara Wacławiak, Lucyna Gomółka (za nią syn Krystian). Dziękuję.     
    46. Zamiast pracy ofiarę 50 zł złożyła Maria Wacławiak. Dzięki.     
    47. Dzięki dwom młodzieńcom – braciom Hubertowi i Przemysławowi Mężykom za
przeniesienie mebla ze starej plebanii.     
    48. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Anna i Krzysztof Plata; Bożena i
Piotr Świder; Jadwiga, Mariusz Kocemba. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z
Królowej Górnej: Lucyna i Ryszard Górscy; Elżbieta i Carlos Velarde Vasquez; Monika, Marcin
Obrzut (rodzina ta już złożyła ofiarę 100 zł).     
    49. Na stoliku z przodu świątyni przy zakrystii – do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne
„Dzień Pański” na poszczególne niedziele.     
    50. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł);
„Niedziela” (6 zł); „Źródło” (5 zł); „Miłujcie się” (5 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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