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XIX Niedziela Zwykła – 18 października 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 18 X – XXIX Niedziela Zwykła; albo: Święto św. Łukasza Ewangelisty (opuszcza
się)

  

  

Poniedziałek – 19 X – wsp. dow. śś. Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues`a, prezb. i Towarzyszy,
męcz.; oraz: św. Pawła od Krzyża, prezb.

  

  

Wtorek – 20 X – wsp. św. Jana Kantego, prezb.

  

  

Środa – 21 X – w Zakliczynie: wigilia Uroczystości św. Jana Pawła II, pap. – patrona miasta
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Czwartek – 22 X – wsp. św. Jana Pawła II, pap. (w Zakliczynie: Uroczystość JP II)

  

  

Piątek – 23 X – wsp. dow. św. Józefa Bilczewskiego, bpa; albo: św. Jana Kapistrana, prezb.

  

  

Sobota – 24 X – wsp. dow. św. Antoniego Marii Clareta, bpa

  

  

Niedziela – 25 X – XXX Niedziela Zwykła (Synodalna); albo: Rocznica Poświęcenia Kościoła
Własnego (w kościołach, w których data ta jest znana – opuszcza się)

  

  

1. Lit. Słowa przypomina nam jasną naukę Jezusa, by z należnym szacunkiem i miłością oddać
Bogu co boskie, a ludziom co ludzkie.
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2. W tę niedzielę 18 X przypada Światowy Dzień Misyjny, jako patronalny dzień „Papieskiego
Dzieła Rozkrzewiania Wiary
” (PDRW).

  

  

3. Stąd jak co roku dziś składka na misje z przeznaczeniem na „fundusz papieski”.

  

  

4. Niedziela ta rozpoczyna też Tydzień Misyjny w Polsce (18-24 X).

  

  

5. W tę niedzielę porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę – czyli: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30
(14:00 – różaniec).

  

  

6. Dziś podczas „sumy” o 10:30 chrzest kolejnego dziecka w naszej parafii – ochrzczony będzie
Bartosz Gaborek.
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7. Też na „sumie” (18 X) śpiewać i grać będzie młodzieżowy zespół muzyczny „Uradowani”.

  

  

8. Dzisiejszego dnia 18 X w Polsce, więc też w naszej parafii, miało być prowadzone liczenie
wiernych – tzw. dominicantes i comunicantes. Jednak w związku ze wzrostem zachorowań,
obostrzeniami sanitarno-prawnymi i w trosce o zdrowie jest ono odwołane.

  

  

9. Niedziela ta 18 X jest także świętem patronalnym Służby Zdrowia – z okazji liturgicznego
wspomnienia św. Łukasza Ewangelisty.

  

  

10. Dziś po południu o 14:00, jak wyżej wspomniałem, niedzielne Nabożeństwo Październikowe
(Różaniec) – Msza św. o 14:30.

  

  

11. Jutro, tj. w poniedziałek 19 X w Martyrologium Rzymskim wpisany jest także bł. Jerzy
Popiełuszko, prezb. i męcz.

  

  

12. W czwartek 22 X wspomina się w liturgii św. papieża Jana Pawła II – Wielkiego.
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13. Trwają rozpoczęte 1 X Nabożeństwa Różańcowe z Komunią Świętą o 17:00, a po nich
Msze św. około 17:45. Zapraszam!

  

  

14. Przypominam jeszcze raz, iż od 1 X nastąpiła zmiana Mszy św. popołudniowych o godzinę
wcześniej, czyli z 18:00 na 17:00.

  

  

15. Powiat nowosądecki od 17 X znalazł się wśród 152 innych w „strefie czerwonej” z jej
nowymi ograniczeniami. Bądźmy ostrożni (higiena, dystans i maski) czyli DDM. W związku z
tym w strefie czerwonej w kościele może być 1 osoba na 7 m2 czyli średnio w odstępach co
2,5 m (z żółtej 1 osoba na 4
m 2) – co u nas
teraz daje razem 
126 osób
(nawa główna + kościół dolny + kaplica + chór).

  

  

16. W parafii wielu rodziców i dziadków pozostaje w kwarantannie z racji kontaktu z zakażonymi
ich dzieci i wnuków uczęszczających do szkoły w KG – a członków ich rodzin. Trwa też w tej
szkole nauczanie zdalne. A my pamiętajmy o pomocy tym ludziom.

  

 5 / 15



XXIX Niedziela Zwykła – 18-25 X 2020

Wpisany przez Ks. Proboszcz
sobota, 17 października 2020 16:49 - Poprawiony sobota, 17 października 2020 16:54

  

17. Także naszemu wikariuszowi, który miał taki kontakt w przedszkolu w KG wyszedł test
pozytywny na korona wirusa. Więc także w tym tygodniu wszystkie „drugie” Msze św. każdego
dnia odprawiane są przez ks. Jana na plebanii (nadal jest w ścisłej izolacji).

  

  

18. Od 1 X (czwartek) w Tarnowie odprawiana jest „gregorianka” za śp. Jana Szeptaka (do 30
X) – ks. dr Robert Dytko.

  

  

19. Zaś od 12 X (poniedziałek) odprawiana jest „gregorianka” za śp. Zofię Nowak (do 10 XI) –
ks. inf. Kazimierz Jandziszak.

  

  

20. Powoli przybliża się czas Uroczystości Wszystkich Świętych (1 XI), Dnia Zadusznego (2 XI)
oraz Oktawy WS. W związku z tym:

  

  

a. zadbajmy o groby naszych drogich zmarłych (śmieci segregujmy w koszach i pod żadnym
pozorem nic nie wyrzucamy poza ogrodzenie)
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b. w sam dzień 1 XI oraz 2 XI przychodźmy w różnym czasie na cmentarze, by nie tłoczyć się w
jednym czasie (trzymajmy odległości)

  

  

c. odpust zupełny za śp. zmarłych można zyskiwać pod zwykłymi warunkami przez całą Oktawę
W. Świętych, więc niekoniecznie musi to być pospolite ruszenie 1 XI lub 2 XI – bądźmy
przezorni pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego (bez mieszania się tłumu z różnych
stron Polski).

  

  

21. Na cmentarz w KG procesyjnie wyruszymy 1 XI po Mszy św. o 12:00 w cerkwi; zaś na
cmentarz w KP 2 XI po Mszy św. o 17:00.

  

  

22. Na stoliku koło gazet są wyłożone „kartki wspominkowe”: listopadowe i całoroczne (czytane
będą przed 7:00 oraz przed 9:00).

  

  

23. W tym tygodniu miały  być spotkania następujących grup parafialnych - wszystkie odwołane
:
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· w środę o 18:30 – spotkanie Akcji Katolickiej

  

  

· w czwartek około 17:30 w starej plebanii – spotkanie DSM

  

  

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

  

  

24. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. św.
siostry Faustyny, zel. Marty Chochla.

  

  

25. Wydatki tego tygodnia: Za zakup kwiatów do wystroju ołtarzy w kościele za czerwiec i lipiec
– 1200 zł. Za strojenie ołtarzy kwiatami w kościele i w cerkwi (na odpust) za sierpień i wrzesień
– 1100 zł.

  

  

26. Naprawa końcówki mocy wzmacniacza głośników na zewnątrz kościoła (póki co chwilowo
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używaliśmy pożyczonego): 360 zł.

  

  

27. Na naprawę tunera do bezprzewodowego mikrofonu w kaplicy dolnej – 200 zł.

  

  

28. Jeszcze zapłaciłem dosłany jeden, jakoś przez pocztę zawieruszony, rachunek za prąd –
208,74 zł (+ 3,50 zł opłata pocztowa).

  

  

29. Czajnik elektryczny na wyposażenie kuchni na plebanii – 76,48 zł.

  

  

30. Za cement kupiony w składzie materiałów „na Bani” – 149,70 zł.

  

  

31. Za wywóz śmieci: 270 zł + 230 zł. Zakup trutki i sześciu łapek na myszy 15 zł + 10,07 zł.
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32. Za książeczki „Różaniec dla dzieci” rozdane dzieciom ze scholi śpiewających w minioną
niedzielę” – 120 zł.

  

  

33. Zakup do zakrystii elektronicznego termometru bezdotykowego „micro-life 150” – 177,98 zł.
Razem wydałem sumę: 4121,47 zł.

  

  

34. Otrzymaliśmy rachunki za gaz w kościele i na starej plebanii: 84,42 zł + 21,89 zł; oraz za
telefon w kancelarii parafialnej: 148,54 zł.

  

  

35. Składka inwestycyjna do kopert (11 X) na spłatę za materiał i robociznę ławek do dolnej
kaplicy wyniosła aż 22 tyś. 082 zł 02 gr. (w tym kopertach 20 tyś. 850 zł + 1000 koron
norweskich oraz luzem na tacy 1 tyś 2232zł 2 grosze). Wielkie „Bóg zapłać”!

  

  

36. Jeszcze podaję przeliczenie według aktualnego kursu: 1000 koron norweskich to jest 413 zł
20 gr.
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37. Następna imienna składka do kopert będzie dopiero w przyszłym roku – na planowany
remont schodów.

  

  

38. W niedzielę 11X w XX „Dniu Papieskim w Polsce” zebrano przed naszą świątynią do
puszek 748,60 zł na „ Fundację Dzieło
Nowego Tysiąclecia ”
, które to dzieło jest „żywym pomnikiem Jana Pawła II” (wspiera ona niezamożną, a uzdolnioną
młodzież pochodzącą z małych miejscowości).

  

  

39. Z racji opadu deszczu minionej soboty w trosce o zdrowie nie pracowali mężczyźni z grupy 
dziesiętnika Edyty Ząber
. Przełożono ich pracę na tę sobotę – będzie cięcie cyrkularką i piłami motorowymi oraz rąbanie
siekierami zwiezionego suszu drzewnego.

  

  

40. Również minionej soboty także z racji deszczu nie pracowały kobiety z grupy dziesiętnika
Kazimierza Bochenka
. Zapraszam panie na tę sobotę do prac porządkowych na parkingu i wokół kościoła oraz do
plewienia zboczy.

  

  

41. Za pracę w sobotę (z grupy Stanisława Ruszkowicza) ofiarę złożyły: Izabela Michalik i
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Świgut Krystyna – 2 x po 50 zł.

  

  

42. Za pracę w sobotę (z dziesiątki Edyty Ząber) – Romana Pancerz (50 zł).

  

  

43. Za pracę przy kościele w soboty: Edyta Wielocha (100 zł) oraz Dariusz Wielocha (100 zł).

  

  

44. Dziękuję też Czesławowi Szczecinie na ofiarę 100 zł na prowadzenie strony internetowej
naszej parafii.

  

  

45. Dziękuję za udział we wtorkowym ostatnim w tym roku procesyjnym Różańcu Fatimskim (13
X) – z racji deszczu wszystko odbyło się w świątyni. Powrócimy znów do tych procesji w maju
2021 (do 13 października 2021).

  

  

46. Dziewczętom z DSM dziękuję za straż przy figurze MB oraz za śpiew i przygotowaną
liturgię.
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47. W maju (13 V 2021) jak Bóg pozwoli zaprosiłem już kolejnego niegdysiejszego wikariusza z
tej parafii – ks. Zdzisława Sochę.

  

  

48. Pragnę sukcesywnie zapraszać wszystkich bez wyjątku byłych wikariuszy, którzy tu
pracowali.

  

  

49. Pomimo trwającego czasu pandemii, zapraszam nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej
na rekolekcje przewidziane w ramach ich formacji. Jak co roku zostaną one zorganizowane w
trzech domach rekolekcyjnych na terenie naszej diecezji: w Ciężkowicach, Gródku nad
Dunajcem oraz w Starym Sączu. Rekolekcje zostaną przeprowadzone w następujących
terminach:

  

  

· Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach: 27-29 XI; 4-6 XII; 11-13 XII / www.dom.rek.d
iecezja.tarnow.pl
tel./fax: 14-651-00-13, 14-651-10-83
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· Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II „OPOKA” w Starym Sączu: 9-11 X;
27-29 XI; 4-6 XII; 11-13 XII / 
www.centrumopoka.pl
tel./fax: 18-446-14-39

  

  

· Centrum Rekolekcyjno-Formacyjne Diecezji Tarnowskiej „ARKA” w Gródku nad Dunajcem: 20
-22 XI; 4-6 XII; 11-13 XII; 18-20 XII / 
www.cfr-arka.pl
tel. 18-440-13-00, tel./fax 18-440-12-02

  

  

Proszę, by szafarze zapisywali się indywidualnie, dzwoniąc lub pisząc do wybranego ośrodka
rekolekcyjnego. Mimo pandemii zachęcam i naszych szafarzy do wzięcia udziału w
rekolekcjach.

  

  

50. W piątek 16 X zmarł śp. ks. prałat Stanisław Trytek – emerytowany proboszcz sąsiedniej
parafii Kamionka Wielka. Wprowadzenie Jego zwłok do kościoła będzie w tę niedzielę (18 X) o
15:00. Celebra Mszy św. pogrzebowej będzie w kościele parafialnym w poniedziałek (19 X) o
11:00, a następnie ciało Zmarłego Kapłana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu w
Kamionce Wielkiej.

  

  

51. Czasowo nieczynne jest wejście od strony kancelarii – sprawy urzędowe załatwiamy
wchodząc drzwiami od strony kościoła.
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52. Dziękuję za 3 autorskie książki dedykowane parafii przez Grzegorza Kamila Szczecinę
(syna Czesława) o ks. Jerzym Popiełuszce.

  

  

53. Dzięki za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Agnieszka i Piotr Kruczek; Jerzy i Maria
Małysa. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Halina i Jarosław
Legutko; Józef i Maria Kruczek; Robert i Agnieszka Kruczek.

  

  

54. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w
KG (od strony 120) – 
koszt 85 zł.

  

  

55. 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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