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XVI Niedziela Zwykła – 17 lipca 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 17 VII – XVI Niedziela Zwykła

  

  

Poniedziałek – 18 VII – św. Szymona z Lipnicy. prezb.

  

  

Wtorek – 19 VII – (w parafiach Nowego Sącza) wigilia Uroczystości św. Małgorzaty, dziew. i
męcz. – patronki miasta

  

  

Środa – 20 VII – wsp. dow. św. Czesława, prezb.
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Czwartek – 21 VII – wsp. dow. św. Wawrzyńca z Brindisi, prezb. i dok. Kośc.; albo: Apolinarego,
bpa i męcz.

  

  

Piątek – 22 VII – Święto św. św. Magdaleny

  

  

Sobota – 23 VII – Święto św. Brygidy, zakonnicy – patronki Europy; (w Starym Sączu) wigilia
Uroczystości św. Kingi, dziewicy – patronki miasta

  

  

Niedziela – 24 VII – XVII Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Kingi – patronki diecezji
(opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa zaprasza nas dziś jak Abrahama do spotkani z Panem i słuchania Jego
Słowa jak to czyniła Maria, siostra Marty.     
    2. Niedziela 17 VII to XVI Niedziela Zwykła – Msze św. są w nowym kościele o godz.: 7:00 –
9:00 – 10:30 oraz 14:30 w cerkwi.     
    3. Dziś coroczna lipcowa składka na WSD w Tarnowie. Podczas „sumy” zagra i zaśpiewa
zespół „Uradowani”.     
    4. W poniedziałek, wtorek i czwartek Msze św. będą zwyczajowo rano o 6:30.    
    5. We wtorek wieczorem 21 VII we wszystkich parafiach Nowego Sącza rozpoczyna się
wigilia przed środową Uroczystością św. Małgorzaty, dziewicy i męczennicy – patronki miasta.
 
 
    6. W środę 20 VII we wspomnienie św. Czesława Msza św. z Nowenną ku czci MB
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Nieustającej Pomocy będzie o 18:00.     
    7. W piątek 22 VII, w Święto św. Magdaleny Msze św. o 6:30 – 15:00 (po Godzinie
Miłosierdzia) – oraz o 18:00.     
    8. W sobotę 23 VII Święto św. Brygidy, patronki Europy, Msze św. będą rano o 6:30 i 8:00 i
o 18:00 wieczór.     
    9. Też w sobotę 23 VII w parafiach Starego Sącza poczyna się w tym miasteczku wigilia ku
czci św. Kingi przed niedzielną Uroczystością św. Kingi, dziewicy – patronki miasta.     
    10. Za tydzień w XVI Niedzielę Zwykłą (24 VII) Msze św. są w zwyczajnym porządku o
godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.     
    11. W niedzielę 24 VII, we wspomnienie św. Kingi przypada „Święto Policji” – polecam
naszych policjantów waszej modlitwie.     
    12. Dzień 24 lipca jest też „Światowym Dniem Dziadków i Osób Starszych” – pamiętajmy
również o nich w naszej modlitwie.     
    13. Z racji poniedziałkowego liturgicznego dowolnego wspomnienia św. Krzysztofa, patrona
kierowców, w tę niedzielę 24 VII po każdej Mszy św. nastąpi błogosławieństwo kierowców i ich
pojazdów mechanicznych na wszystkich naszych parkingach.     
    14. Tak więc modlitwa błogosławieństwa odmówiona będzie przy ołtarzu, po czym kapłan
uda się w towarzystwie LSO na wszystkie parkingi, by pokropić nasze pojazdy (auta, motory,
skutery, motorowery, rowery i hulajnogi).     
    15. Przy tej okazji, do koszyka niesionego przez lektorów, chętni mogą złożyć dobrowolne
ofiary wspierające zakup środków transportu dla misjonarzy w ramach fundacji MIVA Polska w
„Akcji św. Krzysztof`2022 – 1 grosz za kilometr” (patrz: plakat).     
    16. Kierowcy otrzymają od lektorów pamiątkowe obrazki św. Krzysztofa z modlitwą kierowcy
przed wyruszeniem.     
    17. Obliczmy sobie ile średnio rocznie przejeżdżamy kilometrów i naliczając grosz od
każdego kilometra złóżmy ofiarę na misje.     
    18. Na ten temat będzie odczytany Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski
ds. Misji bpa ks. Jana Piotrowskiego.     
    19. Ta niedziela rozpoczyna też już XXIII „Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa” (24-31 lipca
2022).     
    20. Także w niedzielę w Brzesku rozpoczyna się wieczorem wigilia ku czci św. Jakuba
Apostoła, przed poniedziałkowym Świętem św. Jakuba Apostoła – patrona tego miasta (25 VII).
 
 
    21. Dwóch świętych wspomina się w poniedziałek 25 VII: św. Jakuba Apostoła (Święto);
oraz św. Krzysztofa (wspomnienie dowolne).     
    22. Z racji lipcowego urlopu wakacyjnego część Mszy św. „pogrzebowych” odprawiam poza
parafią. Podobnie będzie w sierpniu w czasie urlopu ks. wikarego.     
    23. W dalszym też ciągu o 1 lipca księża poza parafią odprawiają aż 9 „gregorianek”
złożonych z zamówionych Mszy św. pogrzebowych: 1) + Krzysztof Łatka; 2) + Krzysztof Łatka;
3) + Grzegorz Jelito; 4) + Grzegorz Jelito; 5) + Stanisław Poręba (z Maksymówki); 6) + Edward
Chochla; 7) + Krystyna Borkowska; 8) + Józefa Surma; 9) + Aniela Gurba.     
    24. Na czas wakacji zawieszone są spotkania formacyjne, zbiórki, próby różnych grup
parafialnych. Ich wznowienie – od września.     
    25. Pierwsza zapowiedź przedślubna: Tadeusz Groń, syn Tadeusza i Marii z d. Bębenek,
ur. 21.02.1997 w Nowym Sączu, zam. Królowa Polska 87; oraz: Katarzyna Klimczak, córka
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Daniela i Anny, ur. 12.03.1999 w Nowym Sączu, zam. Kamionka Wielka 20. Kto znałby jakąś
przeszkodę do zawarcia tego sakramentu, winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.     
    26. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
MB Królowej Polski, zel. Heleny Ptaszkowskiej z Królowej Polskiej (po śp. Antoninie
Ptaszkowskiej).     
    27. Wydatki tego tygodnia: Za trzecią transzę kamienia warstwowego dowożonego z
kamieniołomu etapami w miarę potrzeb.     
    28. Za wykonanie połowy Dróżek Świąt Maryjnych: za całkowitą robociznę przy 8 stacjach i
przy 225 metrach chodnika.     
    29. Za paliwo do transportu i rozładunku kamienia. Za paliwo do traktorka-kosiarki. Rura
„Spiro” Ø 130.     
    30. Za trzy pizze dla pracujących w sobotę i kawę. Za 15 worków cementu.    
    31. Została wykonana kolejna płaskorzeźba (wystawiona), tym razem „MB Nieustającej
Pomocy” fundacji Eweliny i Stanisława Książkiewicz – 2000 zł. Przypominam, iż wykonuje je
absolwent Liceum Plastycznego w Wiśniczu rzeźbiarz Marian Kiełbasa z Jamnicy.     
    32. Zwyczajowa składka przeznaczona na cele inwestycyjne w parafii z drugiej niedzieli
miesiąca (10 VII) wyniosła 3504,50 zł.     
    33. Składka z „dnia misyjnego w parafii” (czyli z I środy 6 VII) na cele misyjne wyniosła: 336
zł.     
    34. Ofiarę 200 zł + 220 zł na kościół złożyli potomkowie Łemków zwiedzający stary kościół
(mieszkańcy Zurychu w Szwajcarii).     
    35. Otrzymaliśmy rachunki za: obsługę przesyłu gazu – 206,62 zł; także za stacjonarny
telefon w kancelarii – 92,18 zł.     
    36. Zamówiłem nowy znak drogowy „zakaz wjazdu powyżej 3,5 tony”, bo poprzedni został
skradziony przy naszym dolnym parkingu miesiąc temu nocą przez młodocianych wandali.
Gdyby ktoś coś wtedy zauważył, proszę o informację.     
    37. Minionej soboty 16 VII o 7:00 pracowali na rzecz wspólnoty parafialnej dziesiątki: ●
8.mężczyzn z grupy dziesiętnika Krzysztofa Ruszkowicza – byli to: Krzysztof
Ruszkowicz, Bartłomiej Groń, Jarosław Groń, Krzysztof Groń, Józef Kocemba, Jan Kocemba,
Krzysztof Wacławiak (za niego Krystian Gomółka), Władysław Groń (za niego wnuk Wojciech);
zamiast pracy 100 zł złożył Wiktor Wacławiak. Wykonali pracę przewózki kamieni i gruzu oraz
podsypki, jak i inne prace ziemne, w tym obsypania ziemią chodnika dróżek. ● 7+1 kobiet z
grupy dziesiętnika Marka
Kotasa  – były to: Maria
Kotas, Teresa Witek, Barbara Świgut, Ilona Śmierciak (za nią córka Magdalena), Monika
Poręba (za nią córka Alicja), Anna Poręba (za nią wnuczka Anna), Danuta Siedlarz (za nia syn
Patryk – pracował z mężczyznami oraz z dziesiątki Krzysztofa Ruszkowicza Stanisława
Ruszkowicz. Wykonały pracę: plewienia pod starą plebanią i pod drewnianymi garażami oraz
nad cmentarzem przy kurhanie i tujach.
 
    38. Jeszcze z dziesiątki Józefa Ziębca ofiarę 50 zł złożyła Renata Siedlarz a z dziesiątki
Krzysztofa Ruszkowicza 50 zł złożyła Dorota Potoniec. Dzięki.     
    39. Za tydzień w sobotę 23 VII znów nie będzie pracy dziesiątek. Zapraszam dopiero na
sobotę 30 VII.     
    40. Dziękuję Jarosławowi Groniowi, Krzysztofowi Groniowi i Bartłomiejowi Groniowi za
dwukrotny dowóz z Koniuszowej kolejnej partii kamienia do układania chodnika „dróżek” i
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rozładunek 10 palet (220 m 2) – znów usłużyli darmowo koparką i ciężarówką.    
    41. Dziękuję Janowi Krokowi (z synem) i Wiesławowi Krokowi za darmowe wykonanie i
zamontowanie ławki pod ścianą koło kaplicy.     
    42. Dziękuję gminie za nawożoną do dołu przy parkingu koło cmentarza ziemię wybieraną
przy czyszczeniu fosy (chcemy kiedyś powiększyć tę część parkingu o kilkanaście metrów).
Także dziękuję dwom rodzinom za gruz na podbudowę chodników na cmentarzu.     
    43. Trwają w kancelarii parafialnej zapisy na 40. Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską do
Częstochowy pod hasłem: „Chrystus naszą Paschą”.     
    44. Jeszcze raz przypominam, iż rozpocznie się ona 17 VIII 2022 r. Eucharystią o 6:30
sprawowaną przed katedrą w Tarnowie, a zakończy 25 VIII 2022 r. przedpołudniowym
wejściem na Jasną Górę. RDN transmitować będzie Msze św. i zdawać relacje z trasy.   
 
    45. Przypominam też, że zapisy przez lipiec są w kancelariach naszych parafii, a w sierpniu
już tylko w parafii organizatora danej grupy – czyli dla nas w parafii JP II w Nowym Sączu.
 
 
    46. Koszt uczestnictwa PPT pozostaje bez zmian, czyli jak ostatnimi laty – tj. 150 zł za
pierwszą i drugą osobę z domu, 100 zł za trzecią z domu, a za dziecko do 15 roku życia płaci
tylko 75 zł, bo resztę dopłaca Caritas. Małoletni do 16 lat muszą mieć opiekuna. Więcej na: 
WWW.pielgrzymkatarnowska.pl
 
 
    47. Spotkanie przedpielgrzymkowe odbędzie się w parafii św. Jana Pawła II w Nowym
Sączu 6 sierpnia 2022 r. o 16:00.     
    48. Ze względu na trudności noclegowe w niektórych miejscach, organizatorzy zachęcają
pielgrzymów do zabrania z sobą namiotów.     
    49. Zapraszamy też do wpisu na duchową pielgrzymkę tych, którzy z różnych względów nie
mogą iść – zwłaszcza chorych.     
    50. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na krew zarząd Parafialnego Klubu
Honorowych Dawców Krwi zwraca się do członków klubu i wszystkich chętnych prosząc o
oddawanie krwi w punkcie Krwiodawstwa w N. Sączu przy ul. Jana Kochanowskiego 15.
 
 
    51. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom (z poprzedniego tygodnia): Grażyna i
Krzysztof Janus; Józefa Janus; Helena Janus; Aneta i Andrzej Janus; Anna i Michał Janus.
 
 
    52. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom (z tego tygodnia): Józefa i Mieczysław
Janus; Sylwia i Krzysztof Groń; Teresa Siedlarz (i synowie); Karolina i Amadeusz Budaj; Łucja
Radzik. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Grażyna i Marian
Radzik; Teresa i Alojzy Barscy; Anna i Krzysztof Plata; Bożena i Piotr Świder; Jadwiga, Mariusz
Kocemba.     
    53. Do nabycia na stoliku przy wyjściu książka: „Stefania Łącka – droga do świętości”
autorstwa ks. prof. hab. Stanisława Sojki (10 zł).     
    54. Do nabycia kolejnego w formie książkowej „Gościa Niedzielnego-Ekstra”: O Najświętszej
Eucharystii – koszt 12 zł.     
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    55. 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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