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XX Niedziela Zwykła – 16 sierpnia 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 16 VIII – XX Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Stefana Węgierskiego (opuszcza
się)

  

  

Poniedziałek – 17 VIII – św. Jacka, prezb.

  

  

Środa – 19 VIII – wsp. dow. św. Jana Eudesa, prezb.

  

  

Czwartek – 20 VIII – wsp. św. Bernarda, opata i dok. Kośc.
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Piątek – 21 VIII – wsp. św. Piusa X, pap.

  

  

Sobota – 22 VIII – wsp. Najświętszej Maryi Panny Królowej

  

  

Niedziela – 23 VIII – XXI Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Róży z Limy, dziew. (opuszcza
się)

  

  

1. Liturgia Słowa, a zwłaszcza dzisiejsza Ewangelia, jawi w tym domu „modlitwy i
błogosławieństwa” Jezusa wystawiającego człowieka na „próbę pokory i wiary”. Czy jesteśmy w
stanie przejść ją pozytywnie? Czy też silniejsze są: nasza pycha i zwątpienie?

  

  

2. W tę niedzielę 16 VIII porządek Mszy św.: w kościele o 7:00, 9:00, 10:30 i w cerkwi o 14:30.
Przed świątynią zakrywamy twarze.
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3. Zgodnie z odczytanym wczoraj „komunikatem Biskupa tarnowskiego” dziś przeżywamy
„dzień solidarności z narodem libańskim”, a zwłaszcza z mieszkańcami Bejrutu zburzonego
prawie w połowie po eksplozji w porcie materiałów wybuchowych.

  

  

4. Stąd po Mszach św. dziś zbiórka do puszek na ten cel dla wsparcia pomocy humanitarnej i
dla odbudowy miasta.

  

  

5. W „strefie czerwonej” w której znaleźliśmy się wraz z całym powiatem nowosądeckim mamy
zachować obostrzone wymagania także w świątyni: 1 osoba w kościele na 4 m 2 czyli stoimy
co 2 metry – dlatego otwarta jest dolna kaplica; jest tam Najświętszy Sakrament i tam też
udzielana jest Komunia Św. Jest ona nagłośniona z górnej części świątyni. Pozostali
uczestniczą na zewnątrz.

  

  

6. Odległości 2 metrów nie muszą zachowywać: małżonkowie oraz rodzice z dziećmi i
domownicy.

  

  

7. Jutro po porannej Mszy św. na Placu Katedralnym z Tarnowa wyrusza XXXVIII Piesza
Pielgrzymka Tarnowska.
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8. Pozostałych parafian proszę o modlitewne uczestnictwo w pielgrzymowaniu oraz poprzez
media (transmisje i relacje z trasy).

  

  

9. Tegoroczna pielgrzymka ze względu na szczególne okoliczności przybierze formę sztafety.
Przez 8 dni szlak XXXVIII PPT będą przemierzały po trzy grupy. Wieczorem zaś uczestnicy
autokarami wrócą do domu. Dziewiątego dnia wszystkie grupy pielgrzymkowe będą zaproszone
na Jasną Górę, by wspólnie uczestniczyć w Eucharystii przed tronem Maryi. Nie będzie części
A i B (jedna).

  

  

10. W jednej grupie będzie mogło znaleźć się około 150 pątników. Co za tym idzie jednego dnia
trasę przejdzie 450 pielgrzymów.

  

  

11. Nasza grupa sądecka św. Małgorzaty Nr 22 ma wyznaczony Dzień II – 18.08 (we wtorek) –
Msza św. o godz. 7: 30

w Zabawie (pielgrzymują w tym dniu grupy: 9, 20, 22 na trasie Zabawa – Książnice (20 km), z
etapami: Zabawa – Wał Ruda dom bł. Karoliny – Zaborów – Kwików – Górka – Koszyce –
Książnice. Jak zwykle postaram się naszych parafian w tym dniu odwiedzić na trasie.

  

  

12. Zakończenie 38 PPT nastąpi jak zwykle we wtorek 25 sierpnia w wigilię Uroczystości
MB Częstochowskiej – na ten dzień z domów przyjeżdżają pielgrzymi wszystkich grup
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na Mszę św. o godz. 17:
00

na Jasnej Górze
. A oto program: a) 
Jasna Góra – spotkanie na alejach na wysokości parku przed figurą Matki Bożej Niepokalanej
od grupy 13 – 26, 1 – 12; b) 14:
00

– 16:
30

– Wejście i uwielbienie; c) 17:
00

– Eucharystia.

  

  

13. W sobotę 22 VIII w naszej parafii miał odbyć się ślub Kingi Górka i Łukasza Kamenczak
(jednak z racji ograniczeń po ogłoszeniu w nowosądeckim „czerwonej strefy” po wydaniu przeze
mnie licencji przeniesiono go do Chorzelowa, parafii pana młodego)

  

  

14. .

  

  

15. Za tydzień 23 sierpnia już XXI Niedziela Zwykła – porządek Mszy św. niedzielny: 7:00 –
9:00 – 10:30 i w cerkwi o 14:30.
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16. Na apel Episkopatu Polski cały sierpień jest miesiącem trzeźwości i dobrowolnej abstynencji
– zachęcam, by to uszanować.

  

  

17. Pamiętajmy iż nie ma wakacji od Boga – w czasie odpoczynku pamiętajmy o religijnych
praktykach wiary chrześcijańskiej: o Mszy św., codziennej modlitwie, piątkowym poście od
pokarmów mięsnych. Bądźmy tez przykładem dla innych.

  

  

18. Na wakacjach, do odwołania, zawieszone są spotkania wszystkich grup parafialnych –
mogą być jednak okazjonalnie.

  

  

19. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn p.w.
św. Piotra Apostoła – zelatora Piotra Jelito.

  

  

20. Wydatki tego tygodnia: Za płytki na schody do kościoła przy zakrystii i przy kaplicy bocznej
(adoracyjnej) – 1200 zł.
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21. Dokupiłem jeszcze kubik desek dębowych na kolejne ławki – znów bardzo tanio, bo za 1000
zł.

  

  

22. Za transport 3 kubików desek dębowych z okolic Limanowej zapłaciłem 250 zł (2 kubiki
desek rozliczyłem w ogłoszeniach 26 VII a 1 kubik w ogłoszeniach dzisiejszych).

  

  

23. Grawernia w Nowym Sączu wykonała zamówioną tablicę laminatową koloru złotego w
kształcie kierownicy – 178 zł.

  

  

24. Zamówiłem tam też laminatowe złote litery na napis franciszkańskiego zawołania: „pax et
bonum” (pokój i dobro) – 95 zł.

  

  

25. Dwie rury karbowane przepustowe na wjazdowy mostek (kupione z odzysku): Ø 45 cm oraz
Ø 30 cm – 200 zł.

  

  

26. Dwa iglaki płożące – 30 zł; dwa wrzosy – 12 zł. Pasek klinowy do kosiarki – 14,24 zł.
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27. Olej do drewna bezbarwny Altax – 44,98 zł. Olej do drewna „dąb” Altax – 44,98 zł.

  

  

28. Lakierobejca „teak” Vidaron – 44,95 zł. Lakierobejca „palisander królewski” – 44,95 zł.
Lakierobejca „klon kanadyjski” – 44,95 zł. Lakierobejca „dąb szlachetny” 44,95 zł. Chłopcom za
robotę przekazałem 100 zł.

  

  

29. Środek czyszczący „HG” oraz impregnat do napuszczenia płytek „Sopro” – 150 zł + 50 zł
robocizna Kazimierza Dziedziny.

  

  

30. Za naprawę przepalonego wkładu do kadzielnicy (15 zł); za kupno 2 baterii 9 V do
mikrofonów bezprzewodowych (6,80 zł).

  

  

31. Za materiały misyjne – 238 zł. 11 rys papieru do kserokopiarki (11 sztuk po 12,98 zł) –
142,78 zł.
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32. Za 10 tyś komunikantów (179 zł); za zgrzewkę wina mszalnego (6 x 17,90 zł). Razem
wydałem sumę: 4 237,98 zł.

  

  

33. Składka inwestycyjna w parafii sprzed tygodnia z uprzedniej niedzieli przeznaczona na
sfinansowanie części poniesionych kosztów ostatnich prac wyniosła 4108 zł + rumuńskie 2 leu
(w tym 1000 zł złożono w kopercie dane dyskretnie i anonimowo). Bóg zapłać!

  

  

34. Dziękuję dziewczętom z DSM za niesienie figury MB Fatimskiej i oprawę liturgiczną i
muzyczną nabożeństwa w dniu 13 sierpnia.

  

  

35. Minionej soboty 15 VIII z racji Uroczystość Wniebowzięcia NMP nie było prac przy kościele
„dziesiątkami”.

  

  

36. Stąd do przyjścia do pracy proszę dopiero na tę sobotę 22 VIII na 7:00 – mężczyzn z grupy 
dziesiętnika Janusza Pazgana
. Będzie sprzątanie po koparce wysypiska „śmieci z lat” na cmentarzu w Królowej Polskiej
(potrzebna na nie jakaś przyczepka).
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37. Też na sobotę 22 VIII proszę o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Stanisława
Ptaka.  W planie sprzątanie
koło kościoła.

  

  

38. Dziękuję Januszowi Gaborkowi za wykonane prace kamieniarskie przy cokole pod tablicę
upamiętniającą pobyt w naszych rodzinach młodzieży z Francji podczas ŚDM. Dziękuję mu
także za obłożenie kamieniem cokoliku pod krzyż na cmentarzu.

  

  

39. Obecnie rozpoczął on prace przygotowawcze pod położenie kamienia na podejściu z
parkingu ku starej plebanii i pod altanę.

  

  

40. Dziękuję Bożenie Gaborek za wielokrotne w minionych tygodniach podjęte porządki na
terenie przykościelnym i plewienie.

  

  

41. Adam Ślipek podjął się pospawania 4 kratownic (pokryw) odstojników deszczowych z rynien
przy starej plebanii.
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42. Mariusz Grzyb darmowo dał parafii 56 metrów pręta żebrowanego Ø 8 potrzebnego do
pospawania tychże kratownic.

  

  

43. Pan Adam Ślipek przyspawał też barierkę przy starej plebanii i dospawał urwane elementy
(jest już wymalowana). Dzięki.

  

  

44. Proszę o modlitwę do Miłosiernego Boga za mojego krewniaka profesora nauk
medycznych, kardiologa, twórcę Śląskiego Centrum Chorób Serca prof. dr hab. Stanisława
Pasyka, w którego pogrzebie uczestniczyłem w środę w parafii św. Anny w Zabrzu.

  

  

45. Diecezja zaprasza na rodzinny bezpieczny wypoczynek w 8 domach rekolekcyjnych
Diecezji Tarnowskiej – kontakt na stronie diecezjalnej WWW.diecezja.tarnow.pl  oraz na
stronach ośrodków:

  

  

a. Ciężkowice – WWW.dom.rek.diecezja.tarnow.pl
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b. Czchów (Efez) – facebook.com/efez.oaza

  

  

c. Czchów (Kozieniec) – WWW.misje.diecezja.tarnow.pl

  

  

d. Gródek nad Dunajcem – WWW.cfr-arka.pl

  

  

e. Krynica-Zdrój – WWW.pogonkrynica.pl

  

  

f. Lubaszowa – WWW.lubaszowa.redemptor.pl

  

  

g. Szczawnica – facebook.com/staraplebania.oaza
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h. Stary Sącz – WWW.centrumopoka.pl

  

  

46. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie rodzinom: Grzegorz i Alicja Ząber; Maria Rams;
Krzysztof i Ewa Michalik. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej:
Janusz i Elżbieta Chełminiak; Tadeusz i Ilona Rams; Edward i Janina Nowak.

  

  

47. 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).

  

  

48. W wakacyjnych numerach „Gościa Niedzielnego” przez całe lato odwiedzamy urokliwe a
mniej znane sanktuaria maryjne – chociażby takie jak: Sejny, Leżajsk, Górka Klasztorna,
Studzieniczna, Wąwolnica, Bardo, Kodeń, Rywałd, Wiktorówki, Charłupia Mała i inne
.

  

  

49. 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.);
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„Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).
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