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XVI Niedziela Zwykła – 18 lipca 2021

  

W tygodniu:
Niedziela – 18 VII – XVI Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Szymona z Lipnicy (opuszcza się)
Poniedziałek – 19 VII – w Nowym Sączu (w jego parafiach): wigilia Uroczystości św.
Małgorzaty, dziew. i męcz. – Patronki miasta
Wtorek – 20 VII – wsp. dow. św. Czesława, prezb.
Środa – 21 VII – wsp. dow. św. Wawrzyńca z Brindisi, prezb. i dok. Kośc.; albo: św.
Apolinarego, bpa i męcz.
Czwartek – 22 VII – Święto św. Magdaleny
Piątek – 23 VII – Święto św. Brygidy, zakonnicy – Patronki Europy; albo: w Starym Sączu (w
parafiach) wigilia Uroczystości św. Kingi, dziew. – Patronki miasta
Sobota – 24 VII – wsp. św. Kingi, dziewicy – patronki naszej diecezji; albo: w Brzesku (w
tamtejszych parafiach) wigilia Uroczystości św. Jakuba – Patrona miasta
Niedziela – 25 VII – XVII Niedziela Zwykła (synodalna); albo: Święto św. Jakuba Apostoła; albo:
wsp. dow. św. Krzysztofa - patrona kierowców (opuszcza się)

    
    1. Liturgia Słowa objawia nam Pana jako Dobrego Pasterza jednającego starotestamentalną
i nowotestamentalną owczarnię, który posyłając nas do ludzi błogosławi nam, ale też ostro
przestrzega przed pasterzami złymi.   
    2. W tę niedzielę 18 lipca (XVI Zwykła) Msze św. : o 7:00 – 9:00 – 10:30 i w cerkwi o 14:30. 

    3. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie
(rokroczna III niedzielę września).   
    4. W tę niedzielę 18 VII (rozpoczęcie „XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa”),
zamiast kazania czytany będzie Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds.
Misji – bpa Jerzego Mazura SVD.   
    5. Jutro, tj. w poniedziałek 19 lipca w Nowym Sączu we wszystkich tamtejszych parafiach
przeżywana jest wigilia wtorkowej Uroczystości Patronki tego miasta – św. Małgorzaty, dziewicy
i męczennicy.   
    6. W czwartek 21 lipca przypada Święto św. Marii Magdaleny – Msze św. rano o 6:30 i
wieczorem o 18:00.   
    7. W piątek przypada Święto św. Brygidy, zakonnicy – Patronki Europy. Msze św. o 6:30 –
15:00 (po Godzinie Miłosierdzia) – 18:00.   
    8. Także w piątek 23 VII w Starym Sączu (w jego parafiach) przypada wieczorna wigilia
przeżywanej w tym mieście sobotniej Uroczystości ku czci Patronki miasta – św. Kingi,
dziewicy.   
    9. W sobotę 24 VII przeżywamy wspomnienie liturgiczne św. Kingi, dziewicy – Patronki

 1 / 3



XVI Niedziela Zwykła - 18 VII 2021

Wpisany przez Ks. Proboszcz
sobota, 17 lipca 2021 07:55 - Poprawiony niedziela, 18 lipca 2021 20:02

naszej tarnowskiej diecezji.   
    10. Msze św. parafialne w sobotę o 6:30 oraz o 8:00.  
    11. Nadto w sobotę 24 VII o 15:00 Msza św. ślubna w int. pary młodej: Alicja Bocian i Piotr
Witek.   
    12. W sobotę 24 VII rano na 7:00 przychodzą do pracy dwie kolejne dziesiątki (szczegóły w
punkcie 35).   
    13. W sobotę wieczorem w Brzesku w tamtejszych parafiach przypada wigilia przeżywanej
w niedzielę 25 VII w tym mieście Uroczystości ku czci św. Jakuba Apostoła – Patrona tego
miasta leżącego na trasie „camino” (Drogi Jakubowej).   
    14. Niedziela za tydzień 25 lipca jest z racji ostatniej w miesiącu jak zwykle „niedzielą
synodalną”.   
    15. Porządek Mszy św. w niedzielę 25 lipca (XVII Zwykłą): w kościele o 7:00 – 9:00 – 10:30;
w cerkwi o 14:30.   
    16. Z racji niedzieli opuszcza się w liturgii Święto św. Jakuba Ap. oraz wspomnienie
dowolne św. Krzysztofa – Patrona kierowców.   
    17. Natomiast 25 lipca po każdej Mszy św. błogosławieństwo pojazdów na wszystkich
parkingach – wpierw modlitwa w świątyni, a potem ich pokropienie.   
    18. Przy tej okazji chętni mogą złożyć dowolną ofiarę wspierającą fundację MIVA POLSKA
dokonującą zakupu środków transportu dla misjonarzy w ramach „Akcji św. Krzysztof – 1 grosz
za 1 kilometr”, jako nasze podziękowanie za szczęśliwe podróże.   
    19. Zaś od ministrantów otrzymamy pamiątkowe obrazki ze św. Krzysztofem (z modlitwą o
Jego wstawiennictwo w drodze).   
    20. Przyjedźmy swoimi autami, motocyklami, skuterami, motorowerami i rowerami – niech
św. Krzysztof nad nami czuwa.   
    21. Niedzielę tę poprzedza zaczynający się dziś (od 18 do 25 lipca) „XXII Ogólnopolski
Tydzień św. Krzysztofa” pod hasłem: „W drogę do Źródła Życia”.   
    22. Serdecznie dziękuję za imieninowe życzenia, które otrzymałem. Bóg zapłać!  
    23. Na czas wakacji zawieszone są spotkania formacyjne wszystkich grup parafialnych –
będą spotkania jedynie okazjonalne.   
    24. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
MB Królowej Polski, zel. Heleny Ptaszkowskiej.   
    25. Wydatki tego tygodnia: Zakup 20 litrów impregnatu z woskiem do malowania z drugiego
altany i garaży.   
    26. Kolejny zakup 20 litrów impregnatu „Jedynka teak” do drewna z woskiem.

Zakupiłem 2 litry herbicydu „Agrosar” do opryskania traw na parkingu.
Środek czyszczący „jargo” do granitu dla czyszczenia schodów – 4 szt. x 14 zł.
Toner do ksero „Minolta-Konica”oraz toner do drukarki „LaserJet 1100 A”.
Papier do kserokopiarki (5 ryz).
Zakup wina mszalnego (6 butelek).
Wymiana dwóch żarówek oszczędnościowych w kinkietach w nowym kościele i czterech

przy schodach.
Znów zakup paliwa do koszenia traw.  

    27. Dziękuję za oprawę liturgiczną i liczny udział 13 lipca we wtorkowym comiesięcznym
procesyjnym Różańcu Fatimskim.   
    28. Zapraszam na sobotę 24 VII na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej:  
    1. mężczyźni z grupy dziesiętnika Władysława Stanka – będą do wykonania prace
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porządkowe z drewnem i malowanie.   
    2. kobiety z grupy dziesiętnika Tadeusza Ramsa – do wykonania będą jeszcze małe
plewienia i sprzątanie starej plebanii.   

  
    3. Następne dziesiątki będą już od 31 sierpnia co tydzień.  
    4. Przed nami montowanie 8 kainerowych barierek – wykonał je w swoim warsztacie, jak i
dokona montażu Jarosław Kachniarz.   
    5. Jeszcze przed wakacjami przywiozłem do parafii darmowo otrzymane od sióstr
karmelitanek w Barcicach podświetlane używane duże plastikowe figury do szopki na zewnątrz
świątyni oraz szopkę (będą ustawione koło kościoła na tegoroczne święta). Dziękuję.   
    6. Januszowi Gaborkowi dziękuję za oprysk odrastających traw na dolnym parkingu –
opryskiwacza użyczyli K. i J. Michalikowie.   
    7. Od 26 VI w świątyniach może być 75 % obecnych nie licząc w to zaszczepionych i dzieci
do 12 lat. Zachęcam też do szczepień.   
    8. Przypominam, zapisy na pielgrzymkę: tylko w parafii św. Jana Pawła II w Nowym Sączu
przy ul. Batalionów Chłopskich 39 a w dniu 7 sierpnia 2021 od godz. 14:00 do 19:00. Zapisu
dokonujemy osobiście równocześnie dokonując płatności za pielgrzymkę. Zapisu osób
niepełnoletnich dokonują rodzice.   
    9. Pielgrzymka ta trwać będzie od 17 do 25 sierpnia. Dziennie idą po trzy grupy. Naszej
grupie XXII w udziale przypadł drugi dzień pielgrzymowania 18 sierpnia (środa) z
prowadzeniem wieczornego apelu oraz 25 sierpnia (też środa) – czyli wejście na Jasną Górę.
Opłaty: a) koszt uczestnictwa 50 zł; b) koszt transportu do Zabawy i z powrotem 40 zł; koszt
transportu do Częstochowy 60 zł. Hasło pielgrzymowania brzmi: „Eucharystia daje życie”.
 
    10. W gablocie przed kościołem reklamuje się Liceum Ogólnokształcące z internatem w
Częstochowie pod opieką św. Józefa, prowadzone jako Niższe Seminarium Archidiecezji
Częstochowskiej zapraszające uczniów klas VIII. Kontakt: Tel. 34 324 11 09; ul. Piotrowska 17,
42-200 Częstochowa; facebook/Niższe Seminarium Duchowne Liceum Ogólnokształcące
(patrz: plakat).   
    11. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny z Królowej Polskiej: Łucja i Łukasz Ogórek;
Teresa, Mieczysław Witek; Ewelina i Arkadiusz Walawscy; Krzysztof Witek; Stanisława,
Kazimierz Poręba; Monika, Janusz Poręba.   
    12. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia
w KG (od strony 120) – koszt 90 zł.   
    13. 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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