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XXV Niedziela Zwykła – 20 września 2020

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 20 IX – XXV Niedziela Zwykła; albo: wsp. śś. Andrzeja Kim Taegon, prezb. oraz
Pawła Chong Hasang i Towarzyszy męcz. (opuszcza się)

  

  

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

  

  

Środa –23 IX – wsp. św. Pio z Pietrelciny, prez.
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Sobota – 26 IX – wsp. dow. śś. Kosmy i Damiana, męcz.; albo: śś. Wawrzyńca Ruiz i
Towarzyszy, męcz.

  

  

Niedziela – 27 IX – XXV Niedziela Zwykła; albo wsp. św. Wincentego a Paulo, prezb (opuszcza
się)

  

  

1. Liturgia Słowa każe nam dziś uczyć się przyjęcia zamysłu i woli Boga pełnego dobroci „także
dla ostatnich w winnicy Pańskiej”.

  

  

2. W tę niedzielę 20 IX obchodzi się „Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu”.

  

  

3. Przed kościołami 20 IX zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
i Tarnowie.

  

  

4. Też w tę niedzielę 20 IX na „sumie”, tj. o 10:30 śpiewać będzie schola dziecięca.
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5. Po 8 IX niedzielne Msze św. popołudniowe o 14:30 są już do wiosny w nowym kościele
(jesienno-zimowe od odpustu do odpustu).

  

  

6. W poniedziałek 21 IX Święto św. Mateusza – Apostoła i Ewangelisty. Msze św. rano o 6:30 i
wieczorem o 18:00.

  

  

7. We wtorek 22 IX w Limanowej o 14:00 odbędzie się pogrzeb zamarłej w piątek 18 IX śp.
Genowefy Jeż – mamy ks. Biskupa.

  

  

8. Trwa jeszcze w niektórych parafiach rozpoczęta w poniedziałek 14 IX dziewięciodniowa
nowenna do św. Ojca Pio.

  

  

9. W środę wspomina się św. o. Pio z Pietrelciny, kapucyna stygmatyka żyjącego w San
Giovanni Rotondo. Msza św. o 18:00 z Nowenną do MBNP.
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10. 23 IX 2020 – wyświęcenie w Krynicy trzech naszych pierwszych ceremoniarzy – są to:
Kacper Górka, Kamil Czyżycki oraz Kamil Siedlarz (dwóch zaś następnych rozpocznie kurs
przygotowawczy). Gratuluję tym młodzieńcom oraz ich rodzicom za wychowanie.

  

  

11. Sesja dziekańska odbędzie się w Tarnowie 24 IX w czwartek. A w Nowym Sączu o 19:00
dekanalny dzień skupienia dla kapłanów.

  

  

12. W piątek 25 IX jak zwykle Msze św. popołudniowe o 15:00 z Godziną Miłosierdzia oraz o
18:00.

  

  

13. Zaś w sobotę 26 IX Msze św. też zwyczajowo rano o 6:30 i 8:00.

  

  

14. W sobotę 26 IX od w godz. 10.00 – 12:45 w parafii p.w. św. Jana Pawła II w Nowym Sączu
rozpocznie się modlitewne czuwanie Wspólnoty Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca
Diecezji Tarnowskiej. Szczegółowy program na afiszu.
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15. W niedzielę za tydzień 27 IX przypada XXVI Niedziela Zwykła –wszystkie Msze św. już w
kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.

  

  

16. Jest to Niedziela Synodalna z własną liturgią wyznaczoną przez ks. Biskupa.

  

  

17. W niedzielę za tydzień 27 IX obchodzi się „Dzień Modlitw za Osoby Niesłyszące i
Słabosłyszące”.

  

  

18. Jest to także „Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy” (27 IX) – wysłuchamy Apelu Rady KEP
ds. Migracji, Turystyki i Pielgrzymek. A przed kościołami znów zbiórka do puszek – tym razem
po pożarze obozu dla uchodźców na wyspie Lesbos.

  

  

19. W Kościele 27 IX przeżywamy „Dzień Modlitw o Trzeźwość”, a w diecezji dwudniowa
ekspiacyjna „XXXIX Diecezjalna Pielgrzymka do Szczepanowa 26-27 IX (jest ona o charakterze
przebłagalnym i wynagradzającym za grzechy przeciwne trzeźwości).
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20. W tym tygodniu spotkania następujących grup parafialnych:

  

  

· w piątek około 17:00 w salce pod kościołem – zbiórka ministrantów

  

  

· w piątek 25 IX o 18:30 w kościele – spotkanie organizacyjne z rodzicami pierwszokomunijnymi
z obu szkół

  

  

· w piątek o 19:30 w starej plebanii – spotkanie KSM

  

  

· w sobotę o godz. 9.00 na chórze – spotkanie scholi

  

  

· w sobotę o 15:00 w starej plebanii – spotkanie DSM
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· w niedzielę 27 IX po „sumie” o g. 11:30 w starej plebanii – pierwsze po zawieszeniu w
pandemii  spotkanie Rady Parafialnej

  

  

21. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie „Róża rodziców
modlących się za swe dzieci" p.w. św. Jadwigi Andegaweńskiej
– zelatorki
Stanisławy Bogdańskiej.

  

  

22. Zapowiedzi przedślubne drugie – w związek małżeński zamierzają wstąpić: Mariusz Andrzej
Kachniarz, syn Stanisława i Władysławy z d. Siedlarz, ur. 28. 11. 1988 r. w Nowym Sączu, zam.
Mszalnica-Zagóra 174; oraz: Sabina Sylwia Kaczmarzyk, córka Leszka i Marii z d. Poręba, ur.
30. 07. 1988 r. w Nowym Sączu, zam. Bogusza 84.

  

  

Jeśli zna ktoś jakieś przeszkody do zwarcia tego małżeństwa sakramentalnego, powinien to
zgłosić w kancelarii parafialnej.

  

  

23. Wydatki tego tygodnia: Modlitewniki - 50 szt. (te zapłacone przez nabywających je, a nie ze
środków parafialnych).
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24. Wycinka metodą alpinistyczną jako „drzewa trudnego” odnogi kasztanowca kładącej się po
pęknięciu na szopę.

  

  

25. Obcinka pielęgnacyjna lipy (też metodą na linach).

  

  

26. Na śniadanie dla biegaczy (zaś za zużyte prąd i wodę zostawili ofiarę na rzecz parafii 100
zł).

  

  

27. Za posiłek w dniu poświęcenia krzyża „caravaca”.

  

  

28. Papier do kserokopiarki (5 ryz) – 59 zł; dwa pojemniki tonera do kserokopiarki „minolta EP
1080” (+ za wysyłkę).

  

  

29. Śruby i wkręty nierdzewne do montażu krzyża na cmentarzu. Ścierny papier wodny i
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nakrętka kołpakowa.

  

  

30. Benzyna do traktorka-kosiarki + wymiana oleju w silniku. Kołki plastikowe (100 sztuk) do
spinania agrotkaniny.

  

  

31. Wino mszalne (6 butelek), komunikanty (10 tysięcy), hostie (300 sztuk).

  

  

32. Pizze, kawa, woda mineralna i lody dla pracujących w sobotę.

  

  

33. Wrześniowa składka inwestycyjna wyniosła 3845 zł + 4 € (+ 100 zł w kopercie od rodziny
Barbary i Józefa Świgutów z Mszalnicy Nr 8) – Bóg zapłać! (dla orientacji podaję też składki
inwestycyjne na wakacjach: maj:
3825 zł (jeszcze ograniczenia sanitarne); 
czerwiec
: 3899,10 zł; 
lipiec
: jedynie 2844,70 zł + 5 €; 
sierpień
: 4108 zł + 2 rumuńskie leu; wrzesień: 3945 zł + 4 €).
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34. Pewna młoda rodzina z Królowej Polskiej chcąca pozostać anonimową złożyła na kościół
ofiarę 2000 zł z przeznaczeniem na zamontowanie ekranu w dolnej kaplicy z widokiem z
kamery Mszy św. z górnego kościoła i napisów pieśni. Będzie to wykonane w stosownym
czasie. Bóg zapłać.

  

  

35. Otrzymaliśmy niewielkie rachunki za gaz i telefon: 52,56 zł + 21,89 zł + 137,25 zł.

  

  

36. Minionej soboty pracowało tylko 3 mężczyzn z grupy dziesiętnika Eugeniusza Janusza.
Przy pocięciu i zwiezieniu pnia i konarów kasztanowca oraz lipy ciężko robili: Eugeniusz
Janusz, Edward Nowak, Stanisław Laskosz. Wielkie dzięki!

  

  

37. Też minionej soboty pracowało aż 8 kobiet z grupy dziesiętnika Marii Rymanowicz. Przy
sprzątaniu liści z korytek, plewieniu na cmentarzu i koło kościoła oraz spinaniu agrotkaniny i
zwożeniu kory robiły: Maria Rymanowicz (za nią mąż Stanisław), Kazimiera Ślipek, Elżbieta
Poręba, Małgorzata Mężyk, Monika Stelmach, Olga Kantor, Krystyna Górska, Maria Kościółek.
Wielkie dzięki!

  

  

38. Dziękuję też Elżbiecie Kogut za ofiarowane parafii zamiast pracy 20 litrów różnych
markowych środków czystości.
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39. Dziękuję Irenie Rymanowicz z KG Nr 6 za ofiarę 50 zł zamiast pracy poprzedniej dziesiątki
w sobotę 12 września.

  

  

40. Dziękuję jeszcze Janowi Geńcowi z grupy dziesiętnika Tadeusza Ramsa za usłużenie
rębakiem (obsługiwał go przy traktorze jego syn). Zaś pani, która pracowała z grupą
dziesiętnika Krystyny Michalik, a była w podziękowaniach opuszczona, bo jej nie dopisano pd
moją nieobecność w KG to Bożena Gaborek. Dziękuję!

  

  

41. Na najbliższą sobotę na 7:00 – proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik.
Będzie praca przy cięciu na opał zwiezionych już gałęzi kasztanowca, lipy i tui (cyrkularką i
piłami motorowymi).

  

  

42. Też na sobotę proszę o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Jana Nowaka. W
planie zbieranie kamyków na starym cmentarzu w Królowej Polskiej i prace porządkowe
(oczywiście zbieramy się koło kościoła).
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43. Dziękuję komuś anonimowemu za ofiarowany do kościoła kosz z różami.

  

  

44. Szkole w KG dziękuję za użyczenie 20 materacy do spania dla sztafetowców biegu ku czci
JP II (Stanisławowi Szkaradkowi za ich wydanie i zniesienie do busa).

  

  

45. Dziękuję Stanisławowi Mężykowi za okucie miedzianą blachą krzyża cmentarnego,
zamontowanie na nim figury Jezusa Ukrzyżowanego i wstawienie w jarzmo całego krzyża
(pomagał mu Janusz Gaborek) – wykonali to nieodpłatnie. Bóg zapłać.

  

  

46. Jak już podawałem, wcześniej na tymże cmentarzu zabetonowano stopę ze składanym
kainerowym jarzmem pod krzyż, a po związaniu betonu również Janusz Gaborek wymurował
kamienny cokół. Dzięki.

  

  

47. Jak również wcześniej informowałem, krzyż ten wykonał Stanisław Mężyk, a umieszczony
na nim przytroczony nowy wizerunek Pana Jezusa zafundowany był za życia przez
spoczywającego tam śp. Władysława Pazgana. Dziękuję.
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48. Dziękuję organiście i 4 młodzieńcom za rozładunek 16 palet płyt pilśniowo-styropianowych
do ocieplenia garaży (nabyte i przywiezione z „Floradu” na dwa razy w cenie odpadów = 800
zł).

  

  

49. Dzięki Janowi Królewskiemu i jego dzieciom za plewienie zboczy pod starą plebanią.

  

  

50. Wczoraj 19 IX w Tarnowie, w obchodach diecezjalnych 25-lcia naszą Akcję Katolicką
reprezentowała pani prezes M. Wacławiak.

  

  

51. Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie rodzinom: Maria Basta; Sylwester i Alina Kiełbasa; Jan
i Maria Trojan; Irena i Szczepan Łudzik. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z
Królowej Górnej: Józef i Maria Trojan; Józef i Teresa Baran; Marek i Małgorzata Pierzga.

  

  

52. W papierowym Gościu Niedzielnym jest stronicowy artykuł o niedzielnym poświęceniu
naszego krzyża „caravaca”, a na stronie elektronicznej Gościa Niedzielnego inny artykuł na ten
temat i aż 206 zdjęć (można je zachować na pamiątkę, bo są udostępnione do skopiowania
przez redaktora GN Grzegorza Brożka). Podaję adres do tej strony (jest też na stronie
powitalnej naszej parafii) po wejściu na nią na dole jest zasób 206 zdjęć: https://tarnow.gos
c.pl/doc/6521246.Krolowa-Gorna-Karawaka-w-boskim-kolorze
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53. Niebawem będzie dostępny dłuższy film dokumentujący wydarzenie poświęcenia krzyża
epidemicznego (z kamer stacjonarnych i drona). Na razie na stronie powitalnej jest tylko link do
filmu 3,5 minutowego (także ujęcia z drona).

  

  

54. Są jeszcze ostatnie zielone modlitewniki z modlitwami w czasie zarazy, epidemii i w
trudnych życiowych sprawach „Zachowaj nas, Panie” wydane przez „ Wydawnictwo
Diecezjalne i Drukarnię w Sandomierzu
” – koszt jednego egzemplarza 9 zł (są na stoliku).

  

  

55. 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).

  

  

56. 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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