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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej – 12 czerwca 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 12 VI – Uroczystość Najświętszej Trójcy; albo: wsp. Romana Sitki, prezb. i
towarzyszy Męczeństwa (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 13 VI – wsp. św. Antoniego z Padwy, prezb. i dokt. Kośc. – Różaniec Fatimski

  

  

Wtorek – 14 VI – wsp. bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

  

  

Czwartek – 16 VI – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (tzw. Boże Ciało”)
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Piątek – 171 VI – wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

  

  

Niedziela – 19 VI – XII Niedziela Zwykła (w Oktawie BC); albo: wsp. dow. św. Romualda, opata
(opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa przybliża nam Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna i Ducha
Świętego, którzy są miłością Trzech Osób w Jednej naturze.     
    2. W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Msze św. w zwykłym niedzielnym porządku o
godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.     
    3. W niedzielę Trójcy Świętej (tj. 12 VI 2022 r.) kończy się czas Komunii Świętej
wielkanocnej.     
    4. Dziś 12 VI po „prymarii” zmiana tajemnic w Różach Kobiet.    
    5. Dziś też 12 VI jak co miesiąc składka inwestycyjna.    
    6. Przed świątyniami dziś w diecezji zbiórka do puszek na UJPII w Tarnowie i Krakowie.    
    7. Też w niedzielę Trójcy Świętej (12 VI) kończy się czas Komunii Świętej wielkanocnej.    
    8. Dziś odpust Ku czci Trójcy Przenajświętszej w parafii św. Rocha w Nowym Sączu – suma
o 11:00.     
    9. Oraz „ku czci św. Antoniego” w sąsiedniej Boguszy – suma o godz. 11:00.     
    10. Trwa już rozpoczęty przed tygodniem II Okres Zwykły (dłuższy (od 10 do 34 Niedzieli
Zwykłej) – znów odmawia się Anioł Pański.     
    11. Nabożeństwa Czerwcowe – rano są z samą litanią i aktem zawierzenia NSPJ, zaś
wieczorem z Adoracją IHS po Mszy św.     
    12. W poniedziałek 13 VI z racji Różańca Fatimskiego Msze są rano o 6:30 i wieczorem o
18:00 (procesja po Mszy św.).     
    13. We wtorek 14 VI w Msza św. będzie rano o 6:30.    
    14. Też na wtorek 14 VI na naszą parafię przypada diecezjalna całodzienna „Wieczysta
Adoracja” – Msze św. będą: na rozpoczęcie Adoracji o 6:30 i na zakończenie i około 18:00 (za
parafian).     
    15. Także we wtorek 14 VI przypada „Narodowy dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych”.     
    16. Przypominamy, że we wtorek 14 VI w Sanktuarium Bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie
odbędzie się Diecezjalne Spotkanie Bierzmowanych. Wyjazd uczniów klasy VIII z KP (bo z KG
są „na zielonej szkole”) o 7:00 sprzed naszego kościoła: 9.30 – przyjazd, rejestracja grup
(Wał-Ruda – parking przy domu bł. Karoliny); 10.00 – Droga Krzyżowa szlakiem męczeństwa
Bł. Karoliny - ks. Stanisław Kłyś; 12.00 – Posiłek i integracja (Sanktuarium Bł. Karoliny
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Kózkówny w Zabawie); 13.15 – przygotowanie do Eucharystii; 13.30 – Eucharystia – Biskup
Tarnowski Andrzej Jeż.     
    17. W środę 14 VI „Nabożeństwo Czerwcowe” z Nowenną ku czci MB Nieustającej Pomocy
będzie po Mszy św. o 18:00.     
    18. W środę 15 VI przypada 10 rocznica objęcia Diecezji Tarnowskiej przez ks. bpa
Andrzeja Jeża – pamiętajmy o Nim w modlitwach (komunikat).     
    19. W czwartek 16 VI – przypada „Boże Ciało”, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa – Msze św. będą tylko do
południa o 7:00 – 9:00 i 10:30 (z Procesją Eucharystyczną – w tym roku na „Pazganówkę” do
Królowej Polskiej).     
    20. Przy czwartym ołtarzu nastąpi zakończenie procesji – błogosławieństwo końcowe i
rozejście się bez powrotu do świątyni.     
    21. Przypominam z naciskiem, iż udział w „Boże Ciało” we Mszy św. jest obowiązkowym
(pod grzechem ciężkim)!
 
 
    22. W dniu Bożego Ciała o 9:00 śpiewać będzie zespół „Uradowani”, natomiast na „sumie” o
10:30 zaśpiewa nasz chór parafialny.     
    23. Przystrójmy drogę przejścia procesji obrazami i religijnymi symbolami w oknach naszych
domostw. Ozdóbmy też trasę.     
    24. Strażaków proszę o obstawę zwłaszcza na drodze głównej (od Widacza iść będziemy
chodnikiem ku Królowej Polskiej).     
    25. Po Bożym Ciele obchodzona jest w Polsce dawna Oktawa (oficjalne zniesiona w
Kościele w 1955 r. w wyniku reformy kalendarza liturgicznego), jednak u nas świętowanie
zachowano na prośbę Episkopatu Polski.     
    26. Przez całą Oktawę „Bożego Ciała” codziennie w dni powszednie Msze św. z Procesją
Eucharystyczną o 18:00, natomiast w Niedzielę w Oktawie procesja będzie po „sumie”.   
 
    27. Zabieramy feretrony i baldachim, a dzieci zapraszam do sypania kwiatów. Dzieci po
procesjach w Oktawie BC otrzymują słodycze.     
    28. W Boże Ciało można zyska odpust zupełny za pobożne uczestnictwo w procesji
Eucharystycznej.     
    29. Składka z Bożego Ciała jak co roku przeznaczona jest na hospicja i wyznaczone cele
charytatywne.     
    30. Trasa Bożego Ciała liczy sobie w tym 2022 roku 2200 m i jest najkrótszą od 6 lat (jako
ciekawostkę dla porównania od mojego przyjścia do parafii 5 sierpnia 2015 roku, a więc już po
Bożym Ciele trasy liczyły: w 2016 roku trasa ku KP po starej drodze i powrót od mostu na
Widaczu przez Milienium – 3100 m; w 2017 roku trasa na KG po głównej drodze i powrót po
drugiej stronie rzeki – 2300 m; w 2018 roku trasa do KP na Pagorek i z powrotem – 2500 m; w
2019 roku trasa do Mszalnicy – 2800 m; w 2020 r. najdłuższa na Wyręby – 3500 m; w 2021 r.
do kamieniołomu – 2400 m).     
    31. Hasła ołtarzy: I. To czyńcie na moją pamiątkę; II. Wy dajcie im jeść; III. Opowiadajcie,
co was spotkało ;
IV. 
Bądźcie jednym ciałem.
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    32. W piątek 17 VI Msze św. będą po południu o godzinach: 15:00 (po Godzinie
Miłosierdzia) i 18:00 (z Czerwcówką po niej podczas procesji w Oktawie Bożego Ciała).  

 
    33. W sobotę 18 VI Msze św. będą rano o godzinach: 6:30– 8:00 (po obu z litanią do NSPJ)
– 18:00 z Procesją w Oktawie BC.     
    34. W sobotę 18 VI o g. 5:30 w pielgrzymce dekanalnej Akcji Katolickiej wyjeżdża z naszej
parafii aż 16 osób.     
    35. W najbliższą sobotę (18.06.2022 r.) na godz. 11.00 spotkanie kapłanów w Białym
Klasztorze.     
    36. Ta niedziela 19 VI jest już XII Niedzielą Zwykłą w Oktawie Bożego Ciała Msze św. są
dziś w zwykłym porządku niedzielnym o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 w cerkwi.     
    37. W niedzielę 19 VI obchodzi się Diecezjalne Święto Rodziny – w tym roku: w St. Sączu
przy ołtarzu papieskim (suma celebrowana przez bpa A. Jeża o 11:00); dojedzie tam też
rodzinna pielgrzymka rowerowa, która wyruszy o g. 9.00 z parafii św. JP II w N. Sączu; będzie
też Msza św. o 16.00 w Sanktuarium MB Pocieszenia w Pasierbcu (celebransem bp A. Jeża).
W ogłoszeniach wysłuchamy komunikatu Biskupa na ten temat.     
    38. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
św. Antoniego, zel. Stanisławy Hatlaś.     
    39. Za tydzień w niedzielę 19 VI łaski chrztu św, dostąpi dziecko: Tymoteusz Władysław
Baran.     
    40. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w
tym tygodniu: ● w środę o 17:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii); ● piątek o
19:00 spotkanie KSM (na starej plebanii ); ● w sobotę o 9:00 – próba scholi dziecięcej (na
chórze); ● w sobotę o 10:00 zbiórka całej Liturgicznej Służby Ołtarza (w salce w kościele)
 
    41. Zapowiedzi drugie: ● Mateusz Jakub Kachniarz, zam. Królowa Polska; oraz: Karolina
Julia Pajor, zam. Bilsko. ● Janusz Albert Poręba, zam. Królowa Polska; oraz: Aleksandra
Teresa Śmiertka, zam. Zborowice. ● Jakub Mika, zam. Królowa Górna; oraz: Anna Mirek, zam.
Przeworsk.Kto znałby jakieś przeszkody do zwarcia tych sakramentalnych związków, ma
obowiązek sumienia zgłosić w kancelarii parafialnej.   
    42. Wydatki tego tygodnia: Zakupiliśmy drugą transzę 110 m2 kamienia warstwowego na
chodnik „dróżek” – zapłaciliśmy za 100 m2 a 10 m2 otrzymaliśmy darmowo od właściciela
kamieniołomu.     
    43. Za paliwo do traktorka-kosiarki. Za kawę dla pracujących.    
    44. Dziękuję za sobotnią pracę od godz. 7:00 – pracowało na rzecz parafii: ● 8 mężczyzn z
grupy dziesiętnika Stanisława Ruszkowicza: Stanisław Ruszkowicz; Andrzej Michalik;
Andrzej Czernecki; Andrzej Porębal Jerzy Janus (za niego syn Jacek); Grzegorz Wolak (za
niego Kacper Wolak); Narcyz Wolak (za niego Bartosz Wolak) – panowie wykonali pracę przy
przewózce ziemi i obsypania nasypu nad potokiem przy budowie stacji Dróżek Maryjnych;
zamiast pracy ofiarę 50 zł złożył: Edward Poręba.● 4 kobiety z grupy 
dziesiętnika Stanisława Karpiela:
Irena Karpiel; Wiesława Kociołek; Jolanta Homoncik (za nią córka Monika); Agnieszka
Gnoińska (za nią Marcin Homoncik) – panie wykonały pracę plewienia za kościołem oraz
między kamieniami przy drodze asfaltowej. 
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    45. Jeszcze ofiarę złożyli: z dziesiątki Edyty Ząber ofiarę 500 zł – Agata i Robert Ząber;
dziesiątki Jana Nowaka 100 zł – Janina Witek.     
    46. Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dziesiątki: ●
mężczyzn z grupy dziesiętnika Kazimierza Bochenka – w planie: nadal przewózka ziemi
i gruzu oraz prace ziemne. ● kobiety z grupy 
dziesiętnika Stanisława Lebdy
– w planie: dalsze plewienie przy kościele i zbieranie kamyczków. 
 
    47. Dziękuję: Zbigniewowi Ząbrowi za darmową pracę koparkami i wozidłem przy
korytowaniu dróżki za kościołem, ofiarowane paliwo do maszyn i sprezentowane betony dla
utwardzenia terenu; oraz Pawłowi Michalikowi też za darmową pracę na rzecz parafii. Bóg
zapłać.     
    48. Dziękuję dwom parafianom” Krzysztofowi Groniowi za darmową usługę traktorową
koparką – zładowywał 10 palet z kamieniem warstwowym na chodnik „Drożek” przywiezione
autem na dwa razy z kamieniołomu przez jego brata Jarosława Gronia.     
    49. Dziękuję Eugeniuszowi Mężykowi – za przywieziony kliniec: 9 ton wozidłem i dwie duże
wywrotki – koszt materiału podam za tydzień.     
    50. Dziękuję pracownikom elektryka Mariusza Poręby z Boguszy za podpięcie już fachowe
oświetlenia wokół kościoła (po tymczasowym szybko zrobionym na święta BN). Rozliczenie za
włożony materiał i za robociznę również za tydzień.     
    51. Dzięki: rodzinie Michalików za zebranie siana z ugoru nad kościołem; Mariuszowi
Grzybowi za wywrotkę gruzu na podbudowę „dróżek”.     
    52. Dziękuję Czesławowi Bogdańskiemu i jego ekipie za naprawę wyważonych drzwi
bocznych do kotłowni kościoła i założenie tam siłownika.     
    53. Organiście (i panom z dziesiątki Stanisława Ruszkowicza) dzięki za wycinkę drzewa
powalonego na drogę na cmentarz.     
    54. Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia Dolina Królówki: Informujemy, iż tegoroczne XI
Świętojanki w Dolinie Królówki odbędą się 26 VI na scenie widowiskowej w KG. Program i
wszelkie szczegóły związane z tym wydarzeniem zostaną podane ma plakatach. Niemniej już
dziś zwracamy się z prośbą do wszystkich chętnych o pomoc w zorganizowaniu loterii fantowej,
która przez lata cieszy się dużym zainteresowaniem uczestników tego wydarzenia. Uzyskane
środki chcemy przeznaczyć na kolejne działania na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego
Doliny Królówki. Fanty prosimy składać do 18 VI u następujących członków Stowarzyszenia:
Stefania Janusz, Józefa Nowak, Ewelina Książkiewicz. Zapewniamy atrakcyjny program oraz
dobrą zabawę.     
    55. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Maria i Roman Pazgan; Dorota i
Wojciech Pazgan; Marta i Rafał Leśniara; Anna i Stanisław Mężyk; Kazimiera Mężyk. Do
sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Szymon Mężyk; Kinga i Mirosław
Marszałek; Joanna i Maciej Kmak; Maria i Władysław Galica; Józef Groń.     
    56. Do nabycia na stoliku przy wyjściu książka: „Stefania Łącka – droga do świętości”
autorstwa ks. prof. hab. Stanisława Sojki (10 zł).     
    57. Do nabycia kolejnego w formie książkowej „Gościa Niedzielnego-Ekstra”: O Najświętszej
Eucharystii – koszt 12 zł.     
    58. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – w środku kolejny audio buk z Pismem
Świętym (8 zł); „Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny (6 zł); „Promyczek
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Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł);
„L`Osservatore Romano” (6 zł).   
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