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VI Niedziela Zwykła – 13 lutego 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 13 II – VI Niedziela Zwykła

  

  

Poniedziałek – 14 II – Święto śś. Cyryla, mnicha i Metodego, bpa – patronów Europy; albo: wsp.
dow. św. Walentego, prezb.

  

  

Czwartek – 17 II – wsp. dow. św. Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP

  

  

Niedziela – 20 II – VII Niedziela Zwykła
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    1. Liturgia Słowa przywołując Jezusowe „biada” i „błogosławieni” przypomina, iż tylko w
Bogu, a nie w nas, jest nasza siła i sens istnienia.     
    2. Dziś Msze św. jak zwykle w niedzielę o godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.    
    3. W tę niedzielę 13 II po „prymarii” zmianka w Różach Kobiet.    
    4. Dziś też jak co miesiąc w drugą niedzielę każdego miesiąca składka inwestycyjna.    
    5. W poniedziałek w Święto śś. Cyryla i Metodego – patronów Europy Msze św. zarówno
rano jak i wieczorem o 6:30 i 17:00 (pierwsze intencje odprawiane będą w świątyni, a drugie
poza parafią).     
    6. We wtorek i czwartek Msze św. w naszej parafii tylko rano o 6:30.    
    7. W środę Msza św. o 17:00 połączona z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.    
    8. W środę 16 II przypada 14 rocznica święceń biskupich ks. bpa Wiesława Lechowicza,
byłego biskupa pomocniczego naszej diecezji, byłego delegata KEP ds. Duszpasterstwa
Emigracji Polskiej, a od niedawna Biskupa Polowego Wojska Polskiego, który w dniu
wczorajszym Mszą św. „ingresową” w katedrze polowej WP rozpoczął swą kapelanię w
ordynariacie wojskowym.     
    9. W czwartek 17 lutego o 6:30 – zakończenie Mszy św. pogrzebowych za śp. Władysława
Nowaka. Niech spoczywa w Panu Bogu!     
    10. W czwartek o 19:15 spotkanie kapłanów z dekanatu Nowy Sącz – Wchód w naszej
świątyni: wpierw nabożeństwo dnia skupienia dla księży, a potem posiłek na plebanii.     
    11. W piątek – Msze św. o 15:00 (po Godzinie Miłosierdzia) oraz o 17:00.    
    12. W piątek 18 lutego o 15:00 – zakończenie Mszy św. pogrzebowych za śp. Paulinę
Siedlarz. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!     
    13. W sobotę Msze św. są, jak zwykle w tym dniu, o godz. 6:30, a także o godz. 8:00.    
    14. Niedzielny porządek Mszy św. za tydzień: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.    
    15. W niedzielę za tydzień, tj. 20 lutego o 10:30 podczas „sumy” śpiewać będzie dziecięca
schola.     
    16. W niedzielę 20 II przypada składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.    
    17. Pamiętajmy, że cały miesiąc luty poświęcony jest „modlitwom za konających”.    
    18. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
św. Antoniego Padewskiego, zel. Stanisławy Hatlaś.     
    19. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w
tym tygodniu: ● w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii); ● w środę
o 18:00 – spotkanie Akcji Katolickiej (na starej plebanii); ● w piątek o 18:00 – spotkanie z
rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi (w sali pod kościołem); ● w piątek o 18:30 – spotkanie
KSM (na starej plebanii); ● w sobotę o 9:00 – próba scholi dziecięcej (na chórze); ● w sobotę o
10:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (w salce w kościele); ● w sobotę o 11:00 – zbiórka
lektorów i ceremoniarzy (w salce w kościele).   
    20. We wtorek 15 II o 16:15 wyjazd LSO na Towarzyski Turniej w Piłkę Nożną Halową do
parafii NMP Wniebowziętej w Bruśniku.     
    21. Zawczasu też informuję, iż przed chłopcami i młodzieńcami z naszej LSO także Turniej
Piłki Nożnej Halowej w dekanalnych rozgrywkach Liturgicznej Służby Ołtarza, które odbędą się
w sobotę 5 marca w Nawojowej. Turniej rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 8:30 w Kościele
parafialnym w Nawojowej. Będzie on rozgrywany w trzech kategoriach w dwóch salach
gimnastycznych; 1) ministranci (2014 – 2010) (4 graczy w polu + bramkarz): SP
Nawojowa, ul. Parkowa 1, 33-335 Nawojowa; 2) lektorzy
młodsi
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(2009 – 2006) (4 graczy w polu + bramkarz): ZSP w Nawojowej, ul. Podkamienne 8, 33-335
Nawojowa; 3) 
lektorzy starsi
(2005 – 2001) (3 graczy w polu + bramkarz): ZSP w Nawojowej, ul. Podkamienne 8, 33-335
Nawojowa.
 
 
    22. Też już teraz informuję zainteresowanych, iż Kurs Lektorski dla ministrantów z Dekanatu
N. Sącz Wschód planowany jest w okresie Wielkiego Postu w dniach; 25.03; 26.03; 02.04 w
Nawojowej. Błogosławieństwo nowych lektorów odbędzie się 06. 04. 2022 r.     
    23. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem ogromny opiewający na kilkanaście tysięcy rachunek
za gaz.     
    24. Zapłaciłem rachunki za prąd w budynkach parafii (stary kościół, stara i nowa plebania,
drewniane garaże).     
    25. Dla DSM-ek zapłaciłem za pizze i pepsi w czasie ich wyjazdu.    
    26. Otrzymaliśmy spóźniony rachunek za nowy kościół w przystępnej wysokości 631,62 zł
(poprzednie, otrzymane w zeszłym tygodniu, już zapłaciłem, jak to widnieje wyżej w
rozliczeniu).     
    27. Składka w kopertach na zapłacenie olbrzymiego rachunku za gaz w grudniu z 6 lutego
wyniosła nadzwyczaj wysoką sumę aż 26 051,32 zł + 20 € (z czego w kopertach
złożono: 24 280 zł oraz luzem na tacy: 1771,32 zł + 20 €). Bóg zapłać za tę ogromną ofiarność.
To jedyna taka dodatkowa składka na te cele. Wszystkie inne rachunki za gaz do wiosny płacić
będziemy z pozostałego w tej chwili prawie 20 tysięcznego naddatku oraz jeśli zajdzie taka
konieczność, to pobierając pieniądze z kont parafialnych.
 
 
    28. Na biuletyn przy okazji innych opłat złożono 150 zł: Grażyna i Marian Radzik, KG (30 zł);
Romana Pancerz, C-wa (30 zł); Jolanta Homoncik, KP (30 zł); Monika i Jan Krok, KP (30 zł);
Ewelina i Stanisław Książkiewicz, KP (30 zł).     
    29. W kościele przy ołtarzu wystawiona jest kolejna płaskorzeźba do Dróżek Świąt
Maryjnych – tym razem stacja”: „Matki Bożej z Lourdes” (11 II).     
    30. Do tejże 7 kapliczki Dróżek Świąt Maryjnych p.w. „MB z Lourdes” (11 II) dołożyła się
jeszcze pewna osoba z KP sumą 500 zł. Dzięki.     
    31. Ofiarę 2000 zł na kapliczkę 11 Dróżek Świąt Maryjnych p.w. „MB Bolesnej” (15 IX)
złożyli: Stanisława i Jan Szczurek. Dziękuję.     
    32. Razem mamy już wyrzeźbionych siedem płaskorzeźb (w tym jedna duża i 6 mniejszych,
z czego jedna już jest w kapliczce wstępnej, tzw. „zerowej”, która przed cerkwią zapowiada
całość „dróżek” (ta sfinansowana jest przez wszystkich parafian, a pozostałe przez konkretnych
fundatorów zarówno drewnianych płaskorzeźb, jak i kamiennych kapliczek z chodnikiem koło
nich).     
    33. Kapliczka wstępna jest już gotowa (pozostało jeszcze dorobienie na wiosnę
autonomicznego podświetlenia z czujką i panelem).     
    34. W trakcie budowy jest 6 następnych poza cerkwią, w tym jedna większa tytularna naszej
parafii i starego kościoła, czyli 1) „Narodzenie NMP” (8 IX); oraz pięć radosnych „świąt
różańcowych”: 2) Zwiastowanie NMP (25 III); 3) „Nawiedzenie św. Elżbiety” (31 V); 4) wspólna
trzech świąt „Narodzenie Pańskie” (25 XII) „Świętej Bożej Rodzicielki” – Nowy Rok (1 I) i
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„Objawienie Pańskie” – Trzech Króli (6 I); 5) „Ofiarowanie Pańskie” - MB Gromnicznej (2 II); 6)
Znalezienie w świątyni (w Paschę).     
    35. W następnym etapie wykonywane będą trzy kapliczki „sanktuariów Europy” – te będą
przy potoku po długości nowego kościoła: 7) „MB z Lourdes” (11 II); 8) wspólna dwóch świąt
„MB Częstochowska” i „Królowa Polski (26 VIII - 3 V); 9) oraz także dwóch świąt „MB Fatimska”
(13 V) – „MB Różańcowa” (7 X).     
    36. Dalsze biec będą poza nowy kościół w połowie skarpy przy pergolach – treść ich
wezwań świątecznych przybliżę później.     
    37. Jak już informowałem, jakiś czas temu została uruchomiona produkcja prądu w dwóch
systemach na dachu starej plebanii. Umowa z „Tauronem” jest na starych korzystniejszych
zasadach. Nawet w porze zimowej bez słońca systemy te cały czas produkują prąd – i tak po
16 dniach od uruchomienia: pierwszy mniejszy system wyprodukował do dziś 76,02 zł; zaś
drugi większy system 101,93 zł.     
    38. W tym tygodniu, zgodnie z umową, przeleję z konta parafialnego na konto wykonawcy
tych układów, tj. firmy „Solgro” pieniądze za materiał i robociznę w kwocie ponad 70 tysięcy
złotych.     
    39. Od środy 15 XII są ograniczenia także w kościołach do 30 % wszystkich obecnych –
jednak w to nie wlicza się zaszczepionych, a w naszej wspólnocie na szczęście jest wysoki
procent zaszczepionych.     
    40. Nastąpiły zmiany związane z izolacją chorego jak i kwarantanny jedynie do 7 dni
równolegle z chorobą. Zniesiono całkowicie obowiązek kwarantanny z kontaktu i z przyjazdu z
zagranicy ze strefy „Schengen”. Zaś od 21 II kończy się też nauczanie zdalne. To cieszy.
Obyśmy jak najszybciej doszli do normalnego społecznego funkcjonowania. Niechaj
Opatrzność nadal nad nami czuwa!     
    41. Otrzymaliśmy również kolejną partię maseczek z rezerw państwowych rozdzielanych w
całym kraju przez kurie diecezjalne. Dzięki.     
    42. WKU w Nowym Sączu prowadzi nabór do terytorialnej służby wojskowej (do WOT) w
nowo formowanym 114 batalionie lekkiej piechoty w Limanowej. Obywatele niekarani za
przestępstwa umyślne, sprawni fizycznie w wieku do 55 lat, z różnymi zawodami, a zwłaszcza
członkowie OSP mogą się zgłaszać w Nowym Sączu w Wojskowej Komendzie Uzupełnień przy
ul. Czarneckiego Nr 13. Kontakt: 18 261 138 703 lub 18 261 138 704. Patrz też: ulotka w
gablocie.     
    43. Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Jadwiga, Wiesław Ruszkowicz; Ewa,
Stanisław Ruszkowicz; Renata, Edward Poręba; Ewelina, Paweł Chronowscy. Do sprzątania
dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Andrzej Poręba ( już złożył ofiarę);
Urszula i Władysław Maślanka; Agnieszka, Grzegorz Wolak; Stanisława Poręba; Marzena, Artur
Apola.
 
 
    44. Można ze stolika zabrać ulotkę na temat odpisu od podatku 1% na rzecz „Caritas
Diecezji Tarnowskiej” – Nr 0000211791.     
    45. Tam też obrazki z modlitwą chorego pozostałe po Światowym Dniu Chorych
przeżywanym we wspomnienie MB z Lourdes (11 II).     
    46. Dziś okrągły 450 numer naszego biuletynu „Informator Parafialny”.    
    47. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – z kolejną płytą z audiobukiem Biblii (8
zł); „Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny (5 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł);
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„Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł);
„L`Osservatore Romano” (5 zł).   
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