
Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - 7 VI 2020

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 07 czerwca 2020 14:56 - Poprawiony niedziela, 07 czerwca 2020 14:59

Uroczystość Najświętszej Trójcy – 7 czerwca 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

I Niedziela – 7 VI – Uroczystość Najświętszej Trójcy; albo: wsp. dow. bł. Zbigniewa
Strzałkowskiego, prezb i męcz. (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 8 VI – wsp. św. Jadwigi Królowej

  

  

Wtorek – 9 VI – wsp. dow. św. Efrema, diakona i dok. Kośc.

  

  

Środa – 10 VI – bierzmowanie w parafii
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Czwartek – 11 VI – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (z oktawą BC); albo:
wsp. św. Barnaby, Apostoła (opuszcza się)

  

  

Piątek – 12 VI – wsp. bł. Romana Sitki, prezb. i Towarzyszy, męcz.

  

  

Sobota – 13 VI – wsp. św. Antoniego z Padwy, prezb. i dokt. Kośc.

  

  

Niedziela – 14 VI – XI Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. Bł. Michała Kozala, bpa i męcz.
(opuszcza się)

  

  

1. Liturgia Słowa zaprasza nas dziś do czci i uwielbienia Ojca i Syna i Ducha Świętego, czyli
Trójjedynego Boga.

  

  

2. W tę niedzielę (7 VI) – już zwykły niedzielny porządek Mszy św. – w nowym kościele: 7:00 –
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9:00 – 10:30 oraz 14:30 (cerkwi).

  

  

3. W tę niedzielę 7 VI po „prymarii” (7:00) są już zmianki w różach mężczyzn także w niedzielę
za tydzień 14 VI w różach kobiet.

  

  

4. W tę niedzielę „Trójcy Świętej” kończy się „okres Komunii św. Wielkanocnej”.

  

  

5. Po niedzieli Zesłania Ducha Św. w liturgii rozpoczął się „okres zwykły” (lekcjonarz od 9
tygodnia zwykłego).

  

  

6. W środę parafialna Msza św. z Nowenną o NMPNP będzie o 16:00 – natomiast o 18:00
Msza św. „konfirmacji”.

  

  

7. W środę 10 VI o 18:00 – bierzmowanie w naszej parafii. Udzieli go ks. bp dr Stanisław
Salaterski młodzieży z KG, KP i Boguszy.
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8. Podczas bierzmowania w środę 10 VI o g. 18:00 zagra i zaśpiewa zespół „Uradowani”.
Dziękuję im za śpiew w minioną niedzielę.

  

  

9. Też 10 VI ks. bp dr Stanisław Salaterski poświęci dolną kaplicę.

  

  

10. W czwartek 11 VI przypada Boże Ciało – w tym roku pójdziemy z procesją „na Wyręby”
trasą poza rzeką (w sumie 3,5 kilometra).

  

  

11. Jednak z racji pandemii, odpowiadając za bezpieczeństwo, szukałem rozwiązania
salomonowego stosując się też do zalecenia biskupa i dlatego: po Mszach św. o 7:00 i 9:00
będą procesje wokół świątyni, jak w Oktawie, a po 10:30 idziemy na „Wyręby” – kto chce!
Proszę zabrać feretrony.

  

  

12. Trasa liczy 3500 metrów. Trzy pierwsze ołtarze odnoszą się do 100. Rocznicy Urodzin JP II.
Ostatni Maryjny do beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego (na razie zawieszonej
bezterminowo). Ich hasła są cytatami wyjętymi z ich słów.
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1. Przypominam te hasła jeszcze raz: 1. „Nie lękajcie się… Otwórzcie drzwi Chrystusowi” JP II;
2. „ Po
wstań, ponieważ Chrystus objawił ci swoją miłość
” JP II; 3. „
Nie bój się… Wypłyń na głębię!
” JP II; 4. „
Wszystko postawiłem na Maryję
” 
kard. Stefan Wyszyński
.

  

  

2. Ołtarze te będą koło: pp. Olesiaków (I po 500 metrach); pp. Skwarków (II po 1200 metrach);
pp. Mężyków (III po 2800 metrach); pp. Kruczków (IV po 3500 metrach), Tam zakończenie
procesji i rozwiązanie zgromadzenia (idziemy w maskach i co 2 metry).

  

  

13. Boże Ciało jest świętem obowiązkowym! Składka z Bożego Ciała przeznaczona jest na
hospicja i wyznaczone cele charytatywne.

  

  

14. Po czwartku B. Ciała rozpoczyna się Oktawa Bożego Ciała – zapraszam dzieci do sypania
kwiatów podczas wszystkich procesji.
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15. W Oktawie Bożego Ciała Msze św. w z procesjami w dni powszednie codziennie o 18:00. W
niedzielę 14 VI po Mszy św. o 7:00.

  

  

16. W piątek 12 VI o 19:00 – próba liturgiczna dzieci pierwszokomunijnych

  

  

17. W sobotę 13 VI przed południem o 9:00 – I spowiedź św. dzieci klas III z obu szkół.

  

  

18. W sobotę 13 VI po Mszy św. o 18:00 procesja Eucharystyczna z Różańcem Fatimskim
(stąd idziemy wokół kościoła trzy razy).

  

  

19. W niedzielę 14 VI I Komunia Św. w naszej parafii – wobec zniesienia limitów wiernych w
kościele będzie jedna uroczystość o 10:30 razem dla dzieci z obu szkół (Królowa Polska i
Królowa Górna) – przed kościołem zakładamy maseczki. Bardzo proszę, by nie przychodzili na
tę celebrę postronni! Idźmy w tym dniu na inną Mszą św. Na sumę – tylko zainteresowani!
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20. Także 14 VI (w ndz.) przypada w tym roku na naszą parafię Wieczysta Adoracja „w
wyznaczonych parafiach diecezji”. Monstrancja będzie eksponowana w bocznej kaplicy.
Modlimy się wzajemnie za siebie wedle zasady: „my za alumnów – alumni za nas”!

  

  

21. W niedzielę w Oktawie Bożego Ciała procesja eucharystyczna będzie wyjątkowo rano po
Mszy św. o godz. 7:00 czyli po „prymarii” (z racji I Komunii Świętej „na sumie”).

  

  

22. Też w przyszłą niedzielę 14 VI zbiórka do puszek na Uniwersytet JP II w Krakowie i
Tarnowie.

  

  

23. W niedzielę za 2 tygodnie czyli 21 VI o 10:30 przeżywać będziemy Rocznicę I Komunii
Świętej dla dzieci z IV klas (wtedy też koniec „Białego Tygodnia” dla dzieci z klas III).

  

  

24. Trwają od poniedziałku 1 VI nabożeństwa czerwcowe – po Mszach porannych św. Litania
do NSPJ i Akt Zawierzenia Sercu Jezusa, zaś po wieczornych z Adoracją IHS.
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25. Od niedzieli 31 V rząd zniósł limity wiernych w kościele – można przyjść w dystansie 2 m
bez maski, natomiast przed wejściem do świątyni zakładamy zakrycie twarzy, a po wyjściu ze
świątyni znów możemy je znów zdjąć z twarzy.

  

  

26. Nie ma już ogólnej biskupiej dyspensy od Mszy św. niedzielnej. Wszystkich zapraszam
jeszcze raz do udziału w Eucharystii.

  

  

27. Po pierwszopiątkowej spowiedzi po domach chorych i samotnych od tej niedzieli (7 VI) z
Komunią Świętą wyruszają też szafarze.

  

  

28. W tym tygodniu w naszej parafii spotkania grup (przy zakrytych twarzach i przy 2 metrach
odstępu):

  

  

· w poniedziałek, we wtorek oraz w piątek 19:00 – spotkania z dziećmi do I Komunii Świętej w
obecności rodzica (w kościele)
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· we wtorek o 17:00 – próba ministrantów i lektorów przed bierzmowaniem (asysta wyznaczona)

  

  

· w środę o 17:15 przychodzi cała Służba Liturgiczna 

  

  

· w środę o 17:00 – spotkanie dziewcząt z DSM (w starej plebanii)

  

  

· w środę o 19:30 – spotkanie Akcji Katolickiej (na starej plebanii)

  

  

· w piątek o 19:00 – spotkanie KSM-u (na starej plebanii)

  

  

· w sobotę o 9:00 – próba scholii (na chórze)
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29. W niedzielę za dwa tygodnie czyli 21 VI o 10:30 przeżywać będziemy Rocznicę I Komunii
Świętej dla dzieci z IV klas (wtedy też koniec „Białego Tygodnia” dla dzieci z klas III).

  

  

30. Wydatki tego tygodnia: Wreszcie wypłaciłem firmę „WebFor” za części użyte do
zamontowania internetowej transmisji z naszej świątyni (komputer-laptop, kamera, antena,
router, acar, switch, zasilacz awaryjny UPS, oprogramowanie i okablowanie oraz za pracę –
razem: 3500 zł.

  

  

31. Zakup w Barcicach nieco ponad 6 m2 łupanego kamienia do obłożenia murków przy wejściu
do dolnej części kościoła – 350 zł.

  

  

32. Zapłaciłem za płyty z ciemnego granitu (z montażem) przy schodach do kaplicy podziemnej
– 2100 zł.

  

  

33. Kotwy do zabetonowania pod drewniane słupki (12 sztuk) – 176 zł. Pięć worków cementu –
58 zł.
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34. Wywrotka piasku i jeszcze 4 worki cementu – 195 zł. Za 3 pizze dla pracujących w sobotę –
118,91 zł oraz woda, kawa i lody dla nich – 74,94 zł.

  

  

35. Zapłaciłem rachunki za prąd z różnych obiektów parafialnych – w sumie: 1738,79 zł. Razem
wydałem sumę aż: 8311,64 zł.

  

  

36. Składka z I środy z przeznaczeniem na misje wyniosła – 365 zł.

  

  

37. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych złożyli ofiarę na kościół 1500 zł. Na Mszę św. 200 zł.

  

  

38. Rodzice bierzmowanych z obu szkół w naszej parafii złożyli ofiarę 1900 zł na kościół; na
Mszę św. zaś 250 zł. Nadto od Królowej Górnej i Polskiej 100 zł na kwiaty; również na kwiaty
100 zł złożyli rodzice z Boguszy. Z obu ofiar sfinansuję uruchomioną w parafii transmisję Mszy
św.
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39. Dziękuję za pracę 7 mężczyzn z grupy Józefa Ziębca – przy betonowaniu kotw i układaniu
kamieni robili: Wiesław Krok; Jan Gomółka (za niego syn Krystian), Władysław Groń (za niego
Krzysztof Groń); Grzegorz Siedlarz (za niego Krzysztof Siedlarz); Marian Ogórek (za niego
Dariusz Siedlarz); Jan Krok (za niego Michał Poręba); Stanisław Surma (za niego Tadeusz
Homoncik); ofiarę 50 zł złożył Józef Siedlarz.

  

  

40. Dziękuję za pracę 8 kobietom z grupy Roberta Kościółka – przy plewieniu robiły: Teresa
Kościółek; Teresa Popiela; Beata Jelito; Renata Janus; Agnieszka Jawor; Agnieszka Kruczek;
Ewa Wojciechowska; Małgorzata Kachniarz; ofiarę 3 x po 50 zł złożyły: Wioletta Kruczek,
Faustyna Szczepanik, Arleta Haza.

  

  

41. Także tydzień temu w dziesiątce Andrzeja Królewskiego pracowała Agnieszka Kurczab.
Dzięki.

  

  

42. Ofiarę zamiast pracy w poprzednim tygodniu (30 V) z grupy Krzysztofa Ruszkowicza złożyli:
Rafał Smólczyński (50 zł); Wiktor Wacławiak (50 zł); Paweł Potoniec (100 zł): Jan Kocemba (50
zł).

  

  

43. Na tę sobotę zaś na 7:00 (30 V) proszę do pracy panów z grupy dziesiętnika Marka Kotasa
(planowane jeszcze układanie kamieni i montaż okrąglaków na wbetonowanych kotwach) oraz 
panie
z grupy dziesiętnika 
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Romana Pazgana
(w planie dalsze prace porządkowe).

  

  

44. W związek małżeński zamierza wstąpić para – zapowiedź trzecia:

  

  

· Artur Andrzej Socha, syn Andrzeja i Alicji z d. Krawiec, ur. 08. 02. 1990 r. w Krakowie, zam.
Kłaj 290; oraz: Magdalena Teresa Pazgan, córka Edwarda i Bożeny z d. Poręba, ur. 08. 10.
1997 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa Górna 90.

  

  

Jeśliby ktoś znał jakąś przeszkodę do zawarcia tego sakramentu małżeństwa, po winien ją
zgłosić w kancelarii parafialnej.

  

  

45. Dziękuję Romanowi Pazganowi za ofiarowane parafii trzy wywrotki kamienia – przewieźli go
w tamtą sobotę panowie z grupy roboczej.

  

  

46. Dziękuję Tadeuszowi Górce za ofiarowane dechy lipowe oraz Władysławowi Groniowi za
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kloc lipowy (który potnie na dechy w tartaku) – w dalszej przyszłości będzie z nich
wyrzeźbionych kilkanaście płaskorzeźb. Pierwsze starania w tym względzie już poczyniłem.

  

  

47. Robert Świgut wykonał dwie kolejne krótkie ławki do kaplicy dolnej (pomagał mu Andrzej
Michalik) – dziękuję.

  

  

48. Dzięki Bogusławowi Baran za ofiarowane 100 litrów przepalonego oleju do konserwacji
elementów drewnianych – dostarczył go Krzysztof Groń.

  

  

49. Dziękuję Marii Trojan za książki ofiarowane do biblioteki parafialnej (oraz za 200 zł na
oprawę tych książek).

  

  

50. Dzięki za pomoc w rozprowadzenia materiałów do nauki dla dzieci do I spowiedzi i Komunii
św.: w Królowej Górnej p. Monice Ochwat, a w Królowej Polskiej p. Marii Groń.

  

  

51. Michał Poręba wyczyścił osadniki przy starej plebanii i wyskarpował chodnik na cmentarzu
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w Królowej Polskiej.

  

  

52. Dziękuję dziewczętom z DSM za asystę i przygotowanie śpiewu w czasie Różańca
Fatimskiego.

  

  

53. Dziękuję wójtowi i sołtysowi KG, do których się zwróciłem, za zajęcie się przygotowaniem
trasy procesji (wykoszenie traw i podsypaniem drogi).

  

  

54. Pismem z 18 MAJA 2020 r. ks. Biskup Ordynariusz mianował p. Marię Wacławiak prezesem
naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej na kolejną czteroletnią kadencję (zgodnie ze
statutem AK, art. 46). I udziela błogosławieństwa na pełnienie tej zaszczytnej i odpowiedzialnej
funkcji. A ja gratuluję i dziękuję za zaangażowane pełnienie tej funkcji. Przekazałem jej tę
nominację przy ołtarzu w czasie Godziny Miłosierdzia o 15:00 w piątek 29 maja 2020.

  

  

55. Kurs przedmałżeński w Białym Klasztorze w dniach 8-17 czerwca 2020 r. –
zainteresowanych odsyłam do programu w gablocie.
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56. Dni otwarte dla niewidomych i słabo widzących tylko drogą konsultacji telefonicznych –
patrz: gablota.

  

  

57. Jedna z pań znalazła przed cerkwią banknot o wyższym nominale – nie chce ona
znaleźnego (Kałuzińska). U mnie do odebrania.

  

  

58. Dzięki 2 ślubnym parom małżeńskim (Weronika Poręba i Jakub Chebda oraz Ewelina
Chochla i Mateusz Matusika) za ofiarę na kościół po 300 zł.

  

  

59. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Piotr i Małgorzata Czyżyccy; Maria
Stanek; Łukasz i Małgorzata Stanek. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej
Górnej: Władysław i Grażyna Stanek; Andrzej i Maria Stanek; Katarzyna Borkowska 

  

  

60. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), w którym
umieszczona jest też nasza parafia (od strony 120). Album ten, w prezentowanym tomie IV,
obejmuje wszystkie kościoły 5 sąsiadujących dekanatów naszej części diecezji: Limanowski, N.
Sącz Centrum, N. Sącz Wschód, N. Sącz Zachód i Ujanowicki – 
koszt 85 zł
(80 zł dla wydawnictwa i 5 zł cegiełka dla parafii).
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61. Na stoliku z tyłu świątyni – do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne „Dzień Pański” na
poszczególne niedziele.

  

  

62. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Niedziela” (6 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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