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XI Niedziela Zwykła – 13 czerwca 2021

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 13 VI – XI Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Antoniego z Padwy, prezb. i dok. Kośc.
(opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 14 VI – wsp. bł. Michała Kozala, bpa. i męcz. ADORACJA WIECZYSTA W
NASZEJ PARAFII  - od 7:00 do
22:00. 

  

  

Czwartek – 17 VI – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

  

  

 1 / 16



XI Niedziela ZWYKŁA – 13 VI 2021

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 13 czerwca 2021 00:04 - Poprawiony poniedziałek, 21 czerwca 2021 09:49

Sobota – 19 VI – wsp. dow. św. Romualda, opata

  

  

Niedziela – 20 VI – XII Niedziela Zwykła

  

  

  

1. Liturgia Słowa uprzytamnia nam, iż dla Boga nie ma nic niemożliwego – On daje nam też
duchowy wzrost jak wszelkiemu ziarnu.

  

  

2. Porządek Mszy św. 13 VI: w kościele o 7:00 – 9:00 – 10:30; w cerkwi o 14:30 (po Mszy św.
odmówienie tam litanii do NSPJ).

  

  

3. Nadto dziś dodatkowa Msza św. o 18:00 z Różańcem fatimskim – zapraszam. Podczas
Mszy św. śpiewa zespół „Uradowani”.
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4. Dziś przed świątyniami w diecezji prowadzona jest zbiórka do puszek na Uniwersytet
Papieski JP II w Krakowie i Tarnowie.

  

  

5. Z racji niedzieli opuszcza się 13 VI liturgiczne wspomnienie św. Antoniego z Padwy – patrona
„ludzi i rzeczy zagubionych”.

  

  

6. Dziś w tę 11 Niedzielę Zwykłą po 7:00 zmianka w Różach Kobiet.

  

  

7. Dziś też w tę II niedzielę czerwca jak co miesiąc składka inwestycyjna.

  

  

8. Także dzisiaj odpust „ku czci św. Antoniego” w Boguszy – suma o 11:00.

  

  

9. Też dziś w Zabawie o 15:00 zakończenie spotkania uwielbieniowego „Strefa Mocy” ku czci
bł. Karoliny okazji 34 rocz. beatyfikacji.

  

 3 / 16



XI Niedziela ZWYKŁA – 13 VI 2021

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 13 czerwca 2021 00:04 - Poprawiony poniedziałek, 21 czerwca 2021 09:49

  

10. Jutro, tj. w poniedziałek 14 VI we wspomnienie liturgiczne bł. Michała Kozala, Biskupa i
męczennika obozu koncentracyjnego, przypada „Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich
Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady”.

  

Jutro, tj. 14 czerwca od 7:00 do 22:00 Adoracja Wieczysta w naszej parafii!!!

  

  

11. We wtorek (15 VI) przypada dziewiąta rocznica objęcia diecezji przez ks. bpa Andrzeja Jeża
– pamiętajmy o Nim w modlitwach.

  

  

12. Od dawna wiadomy jest uczniom termin egzaminu bierzmowanych w naszej parafii – to już
najbliższy wtorek 15 VI o g. 15:00 w sali pod kościołem (razem z jednym rodzicem od każdego
bierzmowanego). Złoży go przed wizytatorem katechetycznym 31 uczniów klas VII z obu szkół.

  

  

13. W czwartek wspomina się w liturgii Brata Alberta (Adama Chmielowskiego) – patrona
dobroczynności.

  

  

14. Też w czwartek 17 czerwca w Maciejowej „Dzień Skupienia” dla księży – nabożeństwo o
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godz. 19:15.

  

  

15. W piątek 18 VI na Mszy św. o 18:00 udzielenie posługi ministranta 2 aspirantom:
Nikodemowi Mężykowi i Dominikowi Kowaczkowi.

  

  

16. W niedzielę za tydzień 20 czerwca Msze św. w nowej świątyni o 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz w
cerkwi o 14:30. O 10:30 śpiewa schola.

  

  

17. W tę niedzielę 20 VI przeżywamy „Diecezjalne Święto Rodziny”. Centralne obchody przy
Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu – sumę o 11:00 transmitowaną przez RDN celebruje ks. bp
Andrzej Jeż (patrz: afisz).

  

  

18. Od wtorku 1 VI trwają „nabożeństwa czerwcowe” – w dni powszednie rano odmawiamy
samą litanię do NSPJ i Akt Zawierzenia NSPJ, zaś po południu z Adoracją IHS. Jeszcze raz
zachęcam do udziału w nich.
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19. Od wtorku 1 VI do środy 30 VI odprawiane jest 8 gregorianek za: + Stanisław Kruczek; +
Maria Ząber (2); + Krzysztof Janus; + Jan Szeptak; Jan Stanek; + Maria Stanek (2).

  

  

20. Gdyby jeszcze ktoś chciał złożyć „gregorianki” z Mszy św. pogrzebowych do odprawienia
poza parafią – proszę o kontakt.

  

  

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

  

  

22. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych:

  

  

● w środę o 17:00 – zbiórka aspirantów w salce nad zakrystią (dla kilku nowozapisanych oraz
dwóch do wyświęcenia w piątek)

  

  

● w środę o 18:45 – comiesięczne spotkanie Akcji Katolickiej na starej plebanii
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● w czwartek o 17:00 – cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii

  

  

● w piątek o 17:00 – zbiórka ministrantów z klasy V (salka nad zakrystią)

  

  

● w piątek o 20:00 – spotkanie KSM na starej plebanii

  

  

● w sobotę o 9:00 – próba scholii dziecięcej (na chórze)

  

  

23. Jak już podawałem lektorski kurs w Krynicy ukończyło 6 naszych ministrantów – a oto ich
nazwiska: Krzysztof Cienki, Konrad Kmak, Kacper Król, Wiktor Kumorek, Dawid Świgut, Karol
Wielocha. Ks. Biskup udzieli im posługi w Nawojowej w środę 23 czerwca.
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24. W czwartek 24 VI o 10:00 Msza św. na zakończenie szkoły dla uczniów klas VIII obu szkół
(od 9:30 możliwość spowiedzi św. dla nich).

  

  

25. W piątek 25 VI o 9:00 Msza św. na zakończenie roku szkolnego dla pozostałych uczniów
obu szkół (o 8:00 możliwość spowiedzi św.).

  

  

26. W niedzielę po południu 27 czerwca na poniedziałek, wtorek i środę wyjazd DSM na dwie
sesje przewodniczek do Ciężkowic – wysyłam: Annę Jelito, Martynę Jawor i Julię Kruczek.

  

  

27. W sobotę 26 VI o 6:00 wyjazd na pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, Łagiewnik, a na
koniec zwiedzanie ZOO (w środę 23 VI o 19:00 spotkanie organizacyjne tylko z rodzicami w
podziemiach kościoła: zapisy i opłaty; w autokarze są 54 miejsca + kierowca i ksiądz).

  

  

28. Dzień skupienia dla organistów będzie 28 czerwca 2021 roku w kościele bł. Karoliny w
Tarnowie w godz. od 10.00-16.00.
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29. Drugie zapowiedzi przedślubne 3 par narzeczeńskich:

  

  

· Łukasz Mateusz Radzik, zam. Gródek (koło Stróż); oraz: Marzena Karolina Wyszowska, zam.
Królowa Górna.

  

  

· Amadeusz Krzysztof Budaj, zam. Królowa Górna; oraz: Karolina Ewa Siedlarz, zam. Królowa
Górna.

  

  

· Karol Gutowski, zam. Królowa Górna; oraz: Magdalena Maria Jabłońska, zam. Kraków.

  

  

Gdyby znał ktoś jakiekolwiek przeszkody do zawarcia tych związków małżeńskich, powinien to
zgłosić w kancelarii parafialnej.

  

  

30. Wydatki tego tygodnia: Koszty zmiany klasyfikacji jednej z parafialnych działek (z leśnej na
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pastwisko).

  

  

31. Zakup 20 litrów impregnatu do drewna z woskiem „TEK” firmy „Jedynka”. Znów zakup 15
worków cementu.

  

  

32. Zakup używanego odciągacza powietrza (okap skraplająco-wyciągający).

  

  

33. Paliwo do traktorka-kosiarki – 150 zł. Paliwo jeszcze raz (także do podkaszarek i pchanych
kosiarek).

  

  

34. Za cukierki dla dzieci uczęszczających w Oktawie BC (od soboty do piątku).

  

  

35. Wymiana 9 zwykłych żarówek w salkach i korytarzach podziemia kościoła.
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36. Wymiana 6 żarówek energooszczędnych w górnej części kościoła. Żarnik do halogenu.

  

  

37. Znów papier xero (po przecenie) – 11 paczek.

  

  

38. Pizza dla pracujących w sobotę.

  

  

39. Otrzymaliśmy stosunkowo już niewielkie rachunki za gaz: 30,81 zł + 508,06 zł + 22,37 zł
oraz za telefon: 110,03 zł.

  

  

40. Minionej niedzieli w kopertach złożono jeszcze 1300 zł na schody i barierki – odtąd
CAŁKOWITA SUMA: 1300 zł (+32 076 zł) = 33 376 zł. To jest kolejnych 11 rodzin. Imienne
podziękowania umieszczone są jak zwykle w gablocie.

  

  

41. Przypominam, iż musimy zgromadzić około 40 tysięcy złotych – myślę, że się nam to uda.
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42. Na kościół ofiarę 50 zł złożył Marek Witek.

  

  

43. Podsumowanie pracy społecznej dziesiątek na rzecz naszej wspólnoty parafialnej w
minionym tygodniu:

  

  

a.  Minionej soboty przy malowaniu trzech stron drewnianych garaży pracował tylko 1
mężczyzna z grupy dziesiętnika Stanisława Mężyka – był to: Stanisław Mężyk; ofiarę zamiast
pracy złożyli: Władysław Galica (70 zł) oraz Maciej Kmak (70 zł).

  

  

b. Także minionej soboty przy plewieniu pracowała również tylko 1 kobieta z grupy dziesiętnika
Mariusza Hatlasia
– była to: Jolanta Rutkowska-Mężyk (za nią pracował przy malowaniu garaży Michał Poręba);
zamiast pracy ofiarę złożyła Anna Hatlaś (50 zł).

  

  

Natomiast przy plewieniu na brzegu i przy żywopłocie pracowały dwie panie z wcześniejszej
dziesiątki Krzysztofa Ruszkowicza: Aneta Szmit oraz Teresa Groń (za nią Zofia Szmit). Bardzo
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im dziękuję!

  

  

c. Na najbliższą sobotę na 7:00 – proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Alojzego Barskiego.
Czeka dokończenie ciągle odkładanego z racji pogody malowania ostatniej strony drewnianych
garaży i z drugiego altany (gdy będzie gorąco). Przy niepogodzie - inne prace w drewnie.

  

  

d. Też na sobotę proszę o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Janusza Pazgana.
Trzeba wykonać dalsze plewienia i prace porządkowe w obrębie kościoła, plebanii i cmentarza.

  

  

44. Nadal trwa praca obudowania schodów głównych przed kościołem. Pracę tę wytrwale
wykonuje Janusz Gaborek.

  

  

45. Przychodzą kolejne obluzowania w kierunku normalności życia. Od dziś w świątyniach
może być 50 % obecnych nie licząc w to zaszczepionych i dzieci do 12 lat. A od 26 VI
odpowiednio 75 %. Zachęcam też do szczepień (księża są już dawno zaszczepieni).
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46. Dzięki za udział w Oktawie Bożego Ciała: noszenie baldachimu i feretronów oraz dzieciom
w bieli i za sypanie kwiatów i dzwonie.

  

  

47. Dziękuję też za dzisiejszy udział w procesyjnym Fatimskim Różańcu (z DSM-kom za
niesienie figury MB, zaś zespołowi „Uradowani” za oprawę muzyczną kolejnego nabożeństwa.
Nadmienię też, iż zespół został doceniony i wyróżniony przez ks. Biskupa podczas uroczystości
bierzmowania w Nowym Sączu.

  

  

48. Dziękuję Grzegorzowi Królowi za zajęcie się przerobieniem szafki z okapnikiem nad
kuchenką gazową na nowej plebanii.

  

  

49. Dzięki jeszcze za 2 worki cementu rodzinie K. i J. Michalików.

  

  

50. Rozłożono geowłókninę w rabatce koło starego kościoła (kwiaty po deszczu obiecała
nasadzić Renata Janus). Dzięki.
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51. Dziękuję Szymonowi Kmakowi za herbicyd i opryskanie przeciw mszycom kalin nad
potoczkiem.

  

  

52. Dziękuję Marii Skwarek za uformowanie w kule 74 bukszpanów przy schodach głównych,
które ofiarowała w październiku 2017 r.

  

  

53. Dzięki za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Wioletta i Wojciech Kruczek; Barbara i
Józef Świgut. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Monika i Łukasz Ząber; Sara i Paweł
Ząber; Bernadetta i Władysław Marszałek; Adam Marszałek; Jolanta i Grzegorz Marszałek.

  

  

54. „Fundacja Przyjaźni” organizuje zbiórki włosów na peruki dla dzieci chorych po
chemioterapii lub po operacjach – zmieniając fryzurę możesz komuś pomóc (włosy muszą być
o długości minimum 25 cm). Szczegóły – patrz: WWW.fundacjaprzyjazni.pl

  

  

55. Na stoliku do zabrania ulotki o różnych rekolekcjach i dniach skupienia na cały rok 2021
prowadzanych u sióstr karmelitanek w Czernej (gdzie przebywa na formacji i pracuje nasza
rodaczka s. Rita (Sylwia Kałuzińska).
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56. Też na stoliku do zabrania książeczki dla rodziców o zagrożeniach dzieci w Internecie i o
trudnych rozmowach z nimi na intymne tematy.

  

  

57. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w
KG (od strony 120) – 
koszt 90 zł.

  

  

58. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (po 6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5
zł); „Mały Gość Niedzielny (5 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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