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XIII Niedziela Zwykła – 26 czerwca 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 26 VI – XIII Niedziela Zwykła (Synodalna); w Mielcu wigilia Uroczystości MB
Nieustającej Pomocy; wsp. dow. św. Zygmunta Gorazdowskiego (op. się)

  

  

Poniedziałek – 27 VI – wsp. dow. św. Cyryla Aleksandryjskiego, bpa i dokt. Kośc. (w Mielcu:
Uroczystość NMP Nieustającej Pomocy)

  

  

Wtorek – 28 VI – wsp. św. Ireneusza, bpa i męcz.; albo: wigilia „Piotra i Pawła”

  

  

Środa – 29 VI – Uroczystość śś. Piotra i Pawła, Apostołów
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Czwartek – 30 VI – wsp. dow. śś. Pierwszych Męczenników Kościoła rzymskiego

  

  

I Piątek – 1 VII – wsp. dow. św. Ottona, bpa; albo: wotywa o NSPJ

  

  

I Sobota – 2 VII – Święto Najświętszej Maryi Panny Tuchowskie; nie ma wotywy o NSNMP

  

  

I Niedziela – 3 VII – XIV Niedziela Zwykła (Adoracyjna); albo: Święto św. Tomasza Apostoła
(opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa jest dziś przesłaniem o powołaniu i o zaufaniu w tym samemu Bogu, bez
oglądania się w przeszłość.     
    2. W tę XIII Niedzielę Zwykłą (26 VI) Msze św. są w zwyczajnym porządku o godzinach:
7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.     
    3. Jest to również 51 „niedziela synodalna”. Podczas „sumy”, tj. o 10:30 śpiewa dziecięca
schola.     
    4. W tę niedzielę 26 VI o g. 6:15 w oczekiwaniu na „prymarię” przed jutrzejszym
wspomnieniem MB Nieustającej Pomocy (27 VI) śpiew Godzinek o MB Nieustającej Pomocy
poprowadzi Akcja Katolicka. Godzinki te wyjątkowo będą zamiast zwykłych godzinek
niedzielnych o NMP.     
    5. Też w tę niedzielę 26 VI dwa odpusty „na MB Nieustającej Pomocy” – w Kamionce
Wielkiej i w Paszynie – „sumy” o 11:00.     
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    6. Dziś zbiórka do puszek na potrzeby Stolicy Apostolskiej (jako tzw. „świętopietrze”).    
    7. Dziś też w niedzielę 26 VI w Parafii NSPJ-Kolejowej o g 18:30 spotkanie młodych z cyklu
„Światłość w Ciemności” na temat „cierpliwości”.     
    8. Dziś też w niedzielę 26 VI na scenie widowiskowej w KG odbędą się XI Świętojanki
organizowane przez Stowarzyszenie Dolina Królówki. Program jest na plakacie w gablocie
przed kościołem – trwać będzie od 14:00 do 19:00 (potem do 22:00 zabawa taneczna)”.   
 
    9. Też w tę niedzielę 26 VI odpustowa procesja Najświętszego Serca Pana Jezusa na
sądecki Rynek, która wyruszy po Mszy św. o godz. 16:00 z sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia, gdzie odmówiona będzie Litania i Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.     
    10. W poniedziałek 27 VI Msza św. będzie o 18:00 (a nie o 6:30) – to wspomnienie MB
Nieustającej Pomocy.     
    11. W poniedziałek 27 VI w Mielcu Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Nieustającej
Pomocy – Patronki miasta.     
    12. Też 27 czerwca imieniny ks. bpa Władysława Bobowskiego, biskupa pomocniczego i
seniora.     
    13. We wtorek i w czwartek Msze św. będą o 6:30 (z Litanią do NSPJ).    
    14. W środę 29 VI przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła – Msze św. o
godz. 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz o 17:00.     
    15. W środę 29 VI „Nabożeństwo Czerwcowe” z Nowenną ku czci MB Nieustającej Pomocy
będzie po Mszy św. o 17:00.     
    16. Jak co roku 29 VI „w Piotra i Pawła” składka przeznaczona jest do dyspozycji Ojca
Świętego.     
    17. W Uroczystość śś. Piotra i Pawła można zyskać odpust zupełny za: ● za używanie z
czcią przedmiotów poświęconych przez papieża lub biskupa (różaniec, szkaplerz, medalik,
krzyż) i wyznanie wiary; ● oraz za nawiedzenie kościoła katedralnego (od południa 28 VI do
północy 29 VI) i pobożne odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę”.     
    18. Jako ciekawostka: w ludowej tradycji „święci Piotr i Paweł” rozpoczynają sezon
grzybiarski w naszych lasach – tj. 29 VI.     
    19. W czwartek 30 VI kończą się „Czerwcówki ku czci NSPJ” połączone z Mszami św.
porannymi i wieczornymi (rano litania, a wieczorem adoracja).     
    20. W I piątek lipca (1 VII) Msze św. o 6:30 (z litanią do NSPJ) – 15:00 (po Godzinie
Miłosierdzia) – 18:00 (z Adoracją IHS i Litanią do NSPJ).     
    21. W I piątek objazd księdza do chorych będzie już od godz. o 9:00 rano.    
    22. W najbliższy lipcowy I piątek spowiedź święta będzie przez godzinę od godz. 17:00.    
    23. W pierwszy piątek ogólna Adoracja IHS w bocznej kaplicy od 13:30 do 22:00 (nie ma
podczas wakacji Adoracji IHS w I czwartki).     
    24. W piątek rozpoczynam urlop wakacyjny. Część Mszy św. „pogrzebowych” odprawiana
będzie przeze mnie poza parafią.     
    25. W I sobotę lipca (2 VII) Msze św. o 6:30 (z Litanią do MB) – 8:00 (z Litanią do MB) i
18:00 (z Adoracją IHS i Litanią do MB).     
    26. W sobotę 2 VII przypada Święto NMP Tuchowskiej – na plakacie w gablocie mamy do
wglądu cały program Wielkiego Odpustu.     
    27. Jak co roku w sobotę 2 VII w święto MB Tuchowskiej wyruszy do Tuchowa w ramach
Wielkiego Tygodniowego Odpustu organizowana przez naszą Akcję Katolicką pielgrzymka dla
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całej naszej parafii – wynajęty jest autokar na 50 osób. Wyjazd o 16:00 na Mszę św. o 18:00 –
koszt od osoby 30 zł. Zapisów można jeszcze dokonać u członków Akcji Katolickiej. Ze wszech
miar zachęcam.     
    28. Wieli Odpust w Tuchowie trać będzie od 1 VII do 10 VII pod hasłem: „Królowo Pokoju,
módl się za nami”. Patrz: plakat w gablocie.     
    29. Niedziela 3 VII jest XIV Niedzielą Zwykłą – Msze św. są w zwykłym porządku o godz.:
7:00 – 9:00 – 10:30 (do południa z Adoracjami IHS) – 14:30 w cerkwi (z Nieszporami o NMP).
 
 
    30. Jest to I niedziela lipca – stąd do południa Adoracje Najświętszego Sakramentu, zaś w
cerkwi po południu Msza św. z Nieszporami o NMP.     
    31. Intencja do omodlenia wyznaczona na lipiec za osoby starsze: „Módlmy się w intencji
osób starszych, które są korzeniami i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość
pomagały najmłodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością”
.
 
 
    32. Na czas wakacji od tego tygodnia zawieszone są spotkania formacyjne, zbiórki, próby
różnych grup parafialnych. Powrócimy do nich we wrześniu.     
    33. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
św. Kingi, zel. Renaty Janus.     
    34. Po moich interwencjach dokonano korekty za gaz zużyty w kościele „na naszą korzyść”
za cztery miesiące: styczeń, luty i marzec oraz za kwiecień – rutynowo też wymieniony został
gazomierz na nowszą generację.     
    35. A oto podsumowanie zimowego sezonu grzewczego 2021/2022 (szczegóły w tabelce w
gablocie): a. nowa plebania (płacą księża): 
327,79 zł
(VII-XII 2021: 184,38 zł + I-IV 2022: 143,41 zł; b.stara plebania (opłaty ze składek): 
5 896,29 zł
(VII-XII 2021: 1851,54 zł + I-IV 2022: 4044,75 zł; c. nowy kościół (opłaty ze składek): 
56 629,49 zł
(VII-XII 2021: 25 215,88 zł + I-IV 2022: 31 413,88 zł; d.jednak po ochronie ustawowej
zainicjowanej przez rząd Polski od stycznia do kwietnia 2022 zamiast 31 413 zł 88 gr. i korekcie
naliczeń z 
prognozowanych
na 
rzeczywiste
zużycie gazu zapłaciliśmy tylko 
8 011 zł 31 gr
; e. To daje oszczędność 
23 402 zł 57
gr (cały zimowy sezon gazowy 2021/2022 ostatecznie kosztował nas w kościele: 
33 227 zł 19 gr
.
 
    36. Tym sposobem z sumy składanych w kopertach ofiar na ogrzewanie oraz z ogłoszonej
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dodatkowej składki na gaz zostało nam na następny sezon jeszcze prawie 6 tyś zł.     
    37. Za nagłośnienie placu wokół kościoła wydałem” 8 900 zł (7400 zł za: wzmacniacz 350
Watt, 8 głośników, rozdzielna, gniazdo zdalne z dwoma pilotami, transmiter sygnału radiowego
czyli nadajnik i odbiornik oraz różne akcesoria jak kable, złączki, uchwyty i szyny itp., a także
robocizna i 2 dojazdy z Tarnowa firmy „Sakowski” + 1500 zł za: nowoczesny cyfrowy mikrofon
radiowy, bo stara „bezprzewodówka” już nie dawała rady).
 
 
    38. Rodzice tegorocznych bierzmowanych złożyli na kościół ofiarę 2700 zł. Zaś rodzice
tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych 2300 zł (z czego na inne rzeczy przeznaczyłem 400
zł, a 1900 zł dołożyłem do prac koło kościoła. Przeznaczyłem ją na brakujące środki do
zrobienia nagłośnienia wokół kościoła. Już poprzedniego 2021 roku na nagłośnienie placu
zebraliśmy dużą część środków: od dzieci pierwszokomunijnych 2000 zł + od rodziców
młodzieży bierzmowanej 1000 zł + od rodziców dzieci „rocznicowych” 500 zł. Tak razem
zebraliśmy 8100 zł. Tym sposobem ze środków składkowych wydałem tylko 800 zł –
albowiem generalnie całe nagłośnienie jest sfinansowane przez wymienionych rodziców.
 
 
    39. Za oświetlenie wokół nowego kościoła (po dwa obwody kabli elektrycznych i jeden
obwód kabli radiowych, plastikowy pancerz na nie, 16 puszek, skrzynka rozdzielni, regle
bezpieczników, kostki i żel izolacyjny oraz robocizna – 
2200 zł.
 
 
    40. Inne wydatki tego tygodnia: Naprawa wystrzelonych kółek do taczek (2 opony i 2 dętki).
Zakup benzyny do traktorka-kosiarki.     
    41. Cukierki dla dzieci w Oktawie BC. Woda, lody kawa, 2 pizze dla pracujących w sobotę.  
 
    42. Ubezpieczenie od NW na terenie parafii w firmie „Compensa”.    
    43. Ogromne dzięki Eugeniuszowi Mężykowi za sprezentowany gruby kliniec: za 9 ton w
wodzidle oraz za dwie kilkunastotonowe duże wywrotki.
 
 
    44. Dziękuję za sobotnią pracę od godz. 7:00 – pracowało na rzecz parafii: ● 3 mężczyzn z
grupy dziesiętnika Stanisława Karpiela: Kazimierz Kociołek; Jacek Kogut; Stanisław
Karpiel (za niego Rafał Homoncik) – panowie wykonali pracę nawożenia klińca nad kościołem
przy podbudowie pod chodnik stacji Dróżek Maryjnych. ● 4 kobiety z grupy 
dziesiętnika Krzysztofa Ruszkowicza:
Ewelina Książkiewicz; Agnieszka Groń (za nią córka Julia); Helena Wacławiak (za nią Krystian
Gomółka); Aneta Szmit (za nią Marcin Homoncik) – 2 panie wykonały pracę plewienia w
kamieniach przy asfaltowej drodze za nową plebanią zaś 2 młodzieńcy robili z mężczyznami. 
 
    45. Jeszcze zamiast pracy z dziesiątki Kazimierza Bochenka ofiarę 50 zł złożyła Stefania
Jelito.     
    46. Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dziesiątki: ●
mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Lebdy – w planie: nadal przewózka ziemi i
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podsypki oraz prace ziemne i obsypania ziemią nasypu nad kościołem i nad potokiem. ● kobiety
z grupy dziesiętnika Józefa Ziębca – w
planie: dalsze plewienie przy kościele i zbieranie kamyczków.
 
    47. Dziękuję wszystkim za udział w uroczystościach Bożego Ciała i jego Oktawy (a
szczególnie zaangażowanym w oprawę procesji i Mszy św.).     
    48. Serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim parafianom z Królowej Polskiej, Mszalnicy-Zagóry i
Królowej Górnej oraz ks. wikariuszowi i jego rodzicom przybyłym wczoraj do Tymbarku na
pogrzeb mojego młodszego brata śp. Teofila. Akcji Katolickiej dziękuję za zorganizowanie
wyjazdu, zaś Krzysztofowi i Bartłomiejowi Groń za transport. K. Groniowi nadto dziękuję za
dalsze darmowe korytowanie i walcowanie terenu pod „dróżki”.     
    49. Wielce też dziękuję za zamówione w Tymbarku i w Królowej G. Msze św. za mojego
nagle zmarłego brata. Szpitalowi w Limanowej za opiekę.     
    50. Zawczasu informuję, iż w okresie wakacyjnym pojawią się w naszym kościele w nawie
głównej dwa okazałe żyrandole wykonane w stylu dotychczasowych – choć są bardzo
kosztowne, chce je zafundować jeden z naszych parafian z Królowej Polskiej.     
    51. Strażakom z OSP dziękuję za napełnienie oczka wodnego wyklejonego folą przez
Pawła Kachniarza (zrobili to Grzegorz i Miłosz Marszałkowie).     
    52. Za doradą i po rozmowie z policjantem ostrzegam przed złodziejami o śniadej karnacji
krążącymi w okolicy, którzy okradają domy zwłaszcza starszych osób metodą „na zagadanie”:
jeden dzwoni do drzwi i zajmuje gospodarza chcąc coś sprzedać albo o coś prosi, a w tym
czasie z tyłu domu inni wchodzą przez otwarte drzwi czy okna i plądrują mieszkanie.     
    53. Dzięki za suveniry od dzieci otrzymane na koniec roku szkolnego.    
    54. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Michalina i Jan Plata; Bogusława,
Sławomir Ptak; Irena i Michał Pazgan; Małgorzata i Stefan Pazgan; Agnieszka i Marian Pazgan.
Do sprzątania dokłada się 6 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Stanisława Jędrusik; Józefa i
Władysław Nowak; Ewa i Ryszard Kita; Monika i Grzegorz Nowak; Anna Rogozińska; Zofia i
Stanisław Stępień.     
    55. Do nabycia na stoliku przy wyjściu książka: „Stefania Łącka – droga do świętości”
autorstwa ks. prof. hab. Stanisława Sojki (10 zł).     
    56. Do nabycia kolejnego w formie książkowej „Gościa Niedzielnego-Ekstra”: O Najświętszej
Eucharystii – koszt 12 zł.     
    57. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (8 zł); „Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (6
zł); „Mały Gość Niedzielny (6 zł); „Promyczek 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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