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VII Niedziela Zwykła – 20 lutego 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 20 II – VII Niedziela Zwykła

  

  

Poniedziałek – 21 II – wsp. dow. św. Piotra Damianiego, bpa i dok. Kośc.

  

  

Wtorek – 22 II – Święto Katedry św. Piotra, Apostoła

  

  

Środa – 23 II – wsp. św. Polikarpa, bpa i męcz.
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Niedziela – 27 II – VIII Niedziela Zwykła (synodalna); albo: wsp. dow. św. Grzegorza z Nareku,
opata i dokt. Kośc. (opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa nawołuje nas dziś do: miłości Boga, który dla nas jest ze wszech miar
Miłosierny; i miłości do ludzi – także nieprzyjaciół.     
    2. Dziś Msze św. jak zwykle w niedzielę o godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 (modlimy
się o pokój na Ukrainie).     
    3. W tę niedzielę 20 II o 10:30 podczas „sumy” śpiewa dziecięca schola.    
    4. Również w tę niedzielę 20 II zbierana jest coroczna lutowa składka na Wyższe
Seminarium Duchowne w Tarnowie.     
    5. W poniedziałek Msze św. w naszej parafii tylko rano o 6:30.    
    6. We wtorek Msze św. rano o 6:30 i wieczorem o 17:00.    
    7. W środę Msza św. o 17:00 połączona z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.    
    8. W tzw. „tłusty czwartek” 24 lutego w naszej parafii całodzienna Adoracja Najświętszego
Sakramentu, jako że w naszej parafii korzystamy z możliwej wersji „b” Nabożeństwa
Czterdziestogodzinnego czyli całodziennej adoracji w czwartek poprzedzający Środę
Popielcową.     
    9. Rozpocznie się ona Mszą św. o 6:30, po której o 7:00 Jezus będzie wystawiony w
monstrancji, a zakończy depozycją Najświętszego Sakramentu o 20:25 i Mszą św. o godz.
20:30 i Apelem Jasnogórskim o 21:00.     
    10. A oto całodniowy porządek adoracji IHS w ramach „Nabożeństwa 40-godzinnego”, którą
poprowadzą Róże Różańcowe i Grupy Apostolskie: 6:30 – Msza św. z Adoracją ogólną
IHS ; 7:00 – róża Marty Chochla;
8:00 – róża Stanisławy Hatlaś; 9:00 – róża Renaty Janus; 10:00 – róża Władysławy Królewskiej;
10:00 – róża Anny Poręby; 11:00 – róża Heleny (Antoniny) Ptaszkowskiej; 12:00 – róża Heleny
Ptaszkowskiej; 13:00 – róża Heleny Wacławiak; 14:00 – róża Piotra Jelito; 15:00 – róża
Ferdynanda Poręby; 16:00 – Józefa Ruszkowicza; 17:00 – 7 róż misyjnych: Marii Rymanowicz,
Janiny Siedlarz oraz Justyny Janus, Karola Wielochy, Karola Kowaczka; Kingi Jelito, Martyny
Jawor; oraz cztery róże „rodziców modlących się za swoje dzieci” (zelatorek: Stanisławy
Bogdańskiej, Katarzyny Gruca, Elżbiety Kogut, Janiny Siedlarz); 18:00 – Grupa Modlitewna
Godziny Miłosierdzia oraz Akcja Katolicka i Caritas; 19:00 – na zakończenie zespół „Uradowani”
i młodzież; 20:00 – pół godzinna adoracja w ciszy; 
20:25 – Depozycja Sanctissimum; 20:30 – Msza św.; 21:00 – Apel Jasnogórski.
 
 
    11. Przychodźmy, rzecz jasna w miarę możliwości, na wyznaczone godziny, by ani przez
chwilę nie było pustej świątyni.     
    12. Z przodu ławek będzie mikrofon, tam też będzie książka z „Adoracjami
Czterdziestogodzinnymi”. Można z nich skorzystać wedle uznania.     
    13. Przedostatnią godzinę od 18:00 do 19:00 proszę, by poprowadzili uczestnicy grupy
modlitewnej G. Miłosierdzia, AK i Caritas.     
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    14. Natomiast na ostatnią godzinę od 19:00 do 20:00 zapraszam młodzież – adorację ze
śpiewem poprowadzi zespół „Uradowani”.     
    15. W oczekiwaniu na Mszę św. i Apel Jasnogórski półgodzinna adoracja indywidualna w
ciszy od 20:00 do 20:30.     
    16. Za udział w Nabożeństwie Czterdziestogodzinnym, można zyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami nawiedzając kościół w celu chociaż półgodzinnej Adoracji Najświętszego
Sakramentu.     
    17. W piątek – Msze św. o 15:00 (po Godzinie Miłosierdzia) oraz o 17:00.    
    18. W sobotę Msze św. są, jak zwykle w tym dniu, o godz. 6:30, a także o godz. 8:00.    
    19. W sobotę, 26 lutego o 11:30 zwiedzić pragnie naszą cerkiew grupa wycieczkowa.     
    20. Niedzielny porządek Mszy św. za tydzień 27 lutego: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30. Na
„sumie” śpiewa zespół „Uradowani”.     
    21. W niedzielę za tydzień 27 II o 10:30 dwa chrzty – łaski tej dostąpią dzieci: Błażej
Władysław Siedlarz oraz Zuzanna Rozalia Szczypuła.     
    22. Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży „Sącz Boga” zaprasza na comiesięczne Msze św.
dla młodych w ostatnie niedziele miesiąca z cyklu "Światłość w Ciemności". Najbliższe
spotkanie odbędzie się 27 lutego w Parafii p.w. św. Kazimierza w Nowym Sączu o godz.19:30.
Słowo do młodych „o hojności” wygłosi ks. Tomasz Rokosz. Eucharystia sprawowana będzie w
intencjach młodych, które można przesłać w wiadomości prywatnej na Facebooku oraz
Instagramie "Sącz Boga". Więcej informacji na fanpage'u i plakacie.     
    23. Pamiętajmy, że cały miesiąc luty poświęcony jest „modlitwom za konających”.    
    24. W piątek 18 II o 13:00 odbył się w naszej parafii pogrzeb śp. Krzysztofa Łatki,
mieszkańca Boguszy, który zmarł w miniony wtorek. W oczekiwaniu na pogrzeb modlono się
wcześniej przy trumnie w dolnej kaplicy i w piątek przed Mszą św. o 12:30 w górnej części
kościoła. Za jego duszę odprawione będą 123 Msze św., w tym 117 indywidualnie
zamówionych i 6 wspólnych. Niech Bóg będzie mu Miłosierny.     
    25. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
św. Kingi, zel. Renaty Janus.     
    26. 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 z rodzicami i młodzieżą obu klas VIII przed bierzmowaniem (w sali pod
kościołem);● 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). 
 
    27. Informuję, iż bierzmowanie w tym roku dla trzech parafii (Królowa Górna, Kamionka
Wielka i Bogusza) odbędzie się w poniedziałek 28 marca 2022 r. o godz. 16:00 w Kamionce
Wielkiej. Pragnę też nadmienić, iż po raz pierwszy w tym roku mamy sytuację aż pięciu uczniów
(4 uczennice i 1 uczeń), którzy nie kwalifikują się, by ich dopuścić do bierzmowania, albowiem
przez dwa lata liturgicznego przygotowania w zasadzie prawie w cale (a niektórzy w ogóle) nie
uczestniczyły w „drodze przygotowania do tego sakramentu”. Z rodzicami trzech osób jestem
już po rozmowie co do dalszych decyzji i losów ich dzieci, czekam jeszcze na rozmowę z
rodzicami dwójki uczniów. To są te opłakane skutki „duchowej rozwałki” czasu pandemii.
Czegoś podobnego za siedem lat mojego proboszczowania jeszcze nie było! Czas
koronawirusa poczynił o wielekroć gorsze spustoszenia w duszach ludzkich niektórych parafian
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(a i całych rodzin), niż skutki biologicznych zachorować. To bardzo przykre także dla mnie jako
proboszcza.     
    28. W zeszły wtorek nasi ministranci i lektorzy wzięli udział w Towarzyskim Turnieju Piłki
Nożnej Halowej w Bruśniku. Na hali sportowej chłopcy zmagali się z zawodnikami z parafii
Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Bruśniku oraz Świętego Bartłomieja w Jastrzębi.
Wspólnota naszych ministrantów i lektorów odniosła potrójne zwycięstwo, czyli zdobyła
pierwsze miejsce w każdej z trzech kategorii wiekowych. Kolejną areną piłkarskich zmagań
będą dwie hale sportowe w parafii Narodzenia NMP w Nawojowej już 5 marca.     
    29. Wydatki tego tygodnia: Zgodnie z umową, z konta parafialnego na konto firmy „Solgro”,
tj. wykonawcy dwóch układów fotowoltaiki przelałem pieniądze za materiał i robociznę (w tym:
za większy układ i za mniejszy).     
    30. Wcześniej zadatkowałem to wykonanie oraz dokupiłem dołożenie dwóch paneli z
wykonawstwem.     
    31. Jeszcze na wiosnę po przyjściu dostawy dołożone będą dwa kolejne panele, dla których
już jest przygotowany stelaż na dachu.     
    32. Opłaciłem spóźniony rachunek za energię elektryczną w nowym kościele.    
    33. Za kolację dla księży podczas dnia skupienia całego dekanatu (34 kapłanów).    
    34. Dołożyłem na wyjazd na turniej Liturgicznej Służby Ołtarza.    
    35. Otrzymaliśmy po raz kolejny ogromny rachunek za gaz w kościele (jest to tzw. gaz
przemysłowy a nie gospodarczy) – tym razem za styczeń: 13 593 zł 13 gr. Jednak na razie nie
będę go płacić, bo wystąpiłem do PGNiG o ochronę ustawową, która weszła w życie i mam
nadzieję, iż zostanie to uwzględnione przez operatora i wysokość zostanie zmniejszona przez
korektę. Póki co czekam na odpowiedź.     
    36. Otrzymaliśmy też rachunki za gaz w starej plebanii, ale w znośniej wysokości 355,33 zł
(bo z uwzględnieniem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej dla gospodarstw domowych). Zaś
znikomą sumę za gaz 36,91zł za nową plebanię, gdzie używa się tylko kuchenki gazowej księża
płacą sobie sami.     
    37. Otrzymaliśmy również rachunek za urzędowy telefon stacjonarny w kancelarii parafialnej
– 83,40 zł.     
    38. Comiesięczna składka inwestycyjna z drugiej niedzieli miesiąca wyniosła 3972 zł. Bóg
zapłać.     
    39. Jeszcze na ogrzewanie i sprzątanie cmentarza kolejnych 30 rodzin złożyło ofiarę – w
sumie: 2980 zł. Dziękuję.     
    40. Na biuletyn przy okazji innych opłat złożono 90 zł: Stanisława Groń, M-Z (30 zł);
Bogusława i Artur Ogorzałek, KG (30 zł); Ilona i Andrzej Śmierciak, M-Z (30 zł).     
    41. Złożyłem w PGNiG oświadczenie o ochronie rządowej podwyżek cen gazu (na
podstawie ustawy przegłosowanej w dniu 22 stycznia 2022) dla: szkół, przedszkoli i ochronek,
ośrodków sportowych i kultury, remiz OSP, kościołów itp. Mam nadzieję, iż da się to zauważyć
już za miesiące: luty, marzec i kwiecień, a więc resztę miesięcy w tegorocznym okresie
grzewczym.     
    42. Wichura zrzuciła ze ściany jedną z ogłoszeniowych gablot (po prawej stronie przed
wejściem głównym) – jutro wiozę ją do naprawy.     
    43. Dziękuję krawcowej Annie Michalik z Królowej Polskiej za naszyte nowe długie „rzepy”
na 10 pasów lektorskich.     
    44. Jutro zaś do innej krawcowej (Elżbiety Chełminiak) zawożę do reperacji część rzymskich
ornatów z cerkwi.     
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    45. 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.     
    46. Od jutra czyli poniedziałku 21 II kończy się nauczanie zdalne i uczniowie wracają do
szkół. Nie ma już kwarantanny „z kontaktu”, jak i po przyjeździe ze strefy „Schengen”. Zaś
kwarantanna w chorobie Covid-2 skrócona jest do zaledwie 7 dni.     
    47. W najbliższym tygodniu dokonamy wycinki uschłego potężnego jesionu po prawej
stronie przed cerkwią, na którą mamy pozwolenie zarówno od ochrony przyrody jak i od
konserwatora zabytków – wycinka ta będzie dokonywana przez firmę „Daglezja” z Lachowic
koło Żywca metodą alpinistyczną, tj. od wierzchu po kawałku, żeby niczego nie uszkodzić.
Kilkumetrowa część pnia będzie pozostawiona, by na niej zbudować tradycyjną kapliczkę dla
płaskorzeźby MB ofiarowanej przez Jana Witka z Mszalnicy.     
    48.  „Korona Sądecka” od 7 III do 4 IV ogłasza nabór wniosków na realizację projektów o
podejmowaniu działalności gospodarczej.     
    49. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Andrzej Poręba; Urszula i Władysław
Maślanka; Agnieszka, Grzegorz Wolak; Stanisława Poręba; Marzena, Artur Apola. Do
sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Maria, Marek Janus; Maria,
Stanisław Wyszowski; Maria, Jerzy Janus; Jolanta i Piotr Filipiak; Małgorzata, Krzysztof
Borkowski.     
    50. Można ze stolika zabrać ulotkę na temat odpisu od podatku 1% na rzecz „Caritas
Diecezji Tarnowskiej” – Nr 0000211791.     
    51. Od tego lutowego numeru o 1 zł drożeje także miesięcznik „Miłujcie się” – teraz jest po 6
zł.     
    52. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny”; „Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (6 zł);
„Mały Gość Niedzielny (5 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat
Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).   
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