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XXI Niedziela Zwykła – 21 sierpnia 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 21 VIII – XXI Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Piusa X, pap. (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 22 VIII – wsp. Najświętszej Maryi panny, Królowej

  

  

Wtorek – 23 VIII – wsp. dow. św. Róży z Limy, dziew.

  

  

Środa – 24 VIII – Święto św. Bartłomieja, Apostoła
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Czwartek – 25 VIII – wsp. dow. św. Ludwika; albo: św. Józefa Kalasantego, prezb.

  

  

Piątek – 26 VIII – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

  

  

Sobota – 27 VIII – wsp. św. Moniki

  

  

Niedziela – 28 VIII – XXII Niedziela Zwykła (synodalna); albo: wsp. św. Augustyna, bpa i dok.
Kośc. (opuszcza się)

  

    
    1. Lit. Słowa mówi dziś o doświadczeniach i próbach na ziemi w drodze ku niebu, ale i o
wejściu na gody Pana przez ciasną bramę.     
    2. Niedziela 21 VIII jest XXI Niedzielą Zwykłą – Msze św. w nowym kościele są o godz.:
7:00 – 9:00 – 10:30 oraz w cerkwi o 14:30.     
    3. W poniedziałek i wtorek 16 VIII Msze św. o 6:30 i dodatkowo o 7:00.    
    4. W środę 24 VIII, w Święto św. Bartłomieja Apostoła – Msze św. o 6:30 i z Nowenną ku
czci MB Nieustającej Pomocy o 18:00.     
    5. W środę rozpoczyna się w N. Sączu odpust ku czci MB Pocieszenia w sanktuarium
„Sądeckiej Pani” (24-28 VIII). Patrz: plakat.     
    6. W czwartek 25 VIII – Msza św. o 6:30.    
    7. W piątek 26 VIII w Uroczystość MB Częstochowskiej Msze św.: o 7:00 – 9:00 – (15:00
tylko Godzina Miłosierdzia) – oraz o 18:00.     
    8. Można w tym dniu (26 VIII) odnowić Śluby Jasnogórskie Narodu.    
    9. Z racji Uroczystości MB Częstochowskiej w piątek 26 sierpnia udzielona jest dyspensa od
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pokarmów mięsnych.     
    10. W sobotę 27 VIII Msze św. będą rano: o 6:30 – 8:00.    
    11. Za tydzień w XXII Niedzielę Zwykłą (28 VIII) Msze św. są w zwyczajnym porządku o:
7:00 – 9:00 – 10:30 – w cerkwi o 14:30.     
    12. 28 VIII jako ostatnia niedziela miesiąca jest Niedzielą Synodalną z własną wyznaczoną
przez ks. Biskupa liturgią.     
    13. W niedzielę 28 VIII o 14:30 w cerkwi łaski chrztu dostąpi kolejne dziecko w parafii:
Maksymilian Świder.     
    14. W większości parafii w ostatnią niedzielę sierpnia, czyli w tym roku 28 VIII, na mocy
decyzji Konferencji Episkopatu Polski obchodzone są tegoroczne dożynki – u nas będą one w
czasie zewnętrznego odpustu w dniu 11 IX.     
    15. Także w niedzielę 28 VIII o 11:00 suma odpustowa ku czci św. Bartłomieja w Kamionce
Wielkiej.     
    16. Po raz kolejny apeluję o uszanowanie sierpnia, miesiąca trzeźwości i modlitwy za
uzależnionych nałogowców w naszej parafii.     
    17. Z racji sierpniowego urlopu wakacyjnego część Mszy św. „pogrzebowych” ks. wikariusz
odprawia poza parafią.     
    18. W wakacje nadal zawieszone są spotkania formacyjne, zbiórki, próby różnych grup
parafialnych. Powrócimy do nich od września.     
    19. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn
p.w. św. Józefa., zel. Józefa Ruszkowicza.     
    20. W wigilię Wniebowzięcia NMP odeszła do wieczności nasza parafianka śp. Maria Witek.
Jej pogrzeb odbył się w środę 17 VIII o godz. 16:00. Za jej duszę odprawione będą 93 Msze św.
(87 zamówionych indywidualnie + 6 od uczestników pogrzebu).     
    21. Zapowiedzi przedślubne pierwsze: Paweł Krzysztof (Brotoń) Ząber, zam.
Mszalnica-Zagóra; oraz: Sara Monika Ząber, zam. Mszalnica-Zagóra. Kto znałby jakieś
przeszkody winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.     
    22. Wydatki tego tygodnia: zapłaciłem za dosłane rachunki za gaz na starej plebanii oraz za
telefon w kancelarii.     
    23. Za sześć wkładów do świec używanych przy katafalku podczas pogrzebu. Wino
Mszalne (6 butelek).     
    24. Za naprawa złamanego drewnianego lichtarza i zakup nowego wkładu do świecy w
miejsce rozbitego.     
    25. Za dekoracje ołtarzy kwiatami przez wakacje.    
    26. Zakup paliwa do traktorka-kosiarki. Zakup 6 ryz papieru do druku biuletynu (3600
kartek).     
    27. Zakup i wymiana 9 spalonych żarówek-świetlówek w lampach nad potokiem i przy
schodach kościoła (Philips 5 W).     
    28. Za trzy pizze dla pracujących w sobotę; za lody i wodę mineralną; za kawę; jeszcze za 1
pizzę .     
    29. Kupiłem trzy bardzo tanie ze zniżką 70 % stojące wiatraki z wyprzedaży z
przeznaczeniem do zakrystii, kaplicy bocznej i w jadalni plebanii .    
    30. Comiesięczna składka inwestycyjna z niedzieli 14 VIII wyniosła 3634 zł. Dziękuję.    
    31. Składka z Uroczystości Wniebowzięcia NMP z 15 VIII – 2225,50 zł.    
    32. Wielkie dzięki za wpłaty w okresie od lutego do lipca 2022 na jedno z trzech kont
parafialnych – tym razem PKO SA: Andrzej Baran (Racibórz) – 500 zł; Katarzyna Baran
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(Racibórz) – 100 zł; Maciej Ogorzałek – 800 zł + 1 360 zł.     
    33. Otrzymaliśmy rachunki stałych opłat za przesył gazu w kościele i plebanii – 224,24 zł +
42,01 zł.     
    34. Dziękuję za sobotnią pracę od 7:00 – pracowali na rzecz parafii:    
    35. ● 7 + 3 mężczyzn z grupy dziesiętnika Roberta Kościółka: Robert Kościółek, Józef
Ruszkowicz, Paweł Janus, Mirosław Jawor, Marek Witek, Przemysław Źrałka, Wojciech
Kruczek (za niego Michał Poręba); wcześniej pracowali przy gruzie na cmentarzu: Paweł Jelito,
Piotr Jelito (za niego wnuk Konrad Jelito); oraz Paweł Kachniarz (przez dwa dni przy oczku
wodnym) – wczoraj zaś wykonali prace: plantowania ziemi za cerkwią przy dróżkach MB.
Zamiast pracy 50 zł złożył Jarosław Szczepanik. A także 70 zł Władysław Galica. ● 2 + 1
kobiety z grupy dziesiętnika
Stanisława Mężyka
: Ewa Kita oraz Józefa Nowak (za nią Katarzyna Wąsowicz) – wykonały pracę plewienia koło
kościoła i na cmentarzu w KP. Tydzień wcześniej pracowała Zofia Stępień (za nią córka Maria).
Zamiast pracy 70 zł złożyła Joanna Kmak oraz 50 zł Anna Rogozińska; zaś 50 zł z dziesiątki
Roberta Kościółka złożyła Faustyna Szczepanik.
 
    36. Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dziesiątki: ●
mężczyzn z grupy dziesiętnika Romana Pazgana. Będzie nadal praca przy plantowaniu
ziemi oraz jeszcze przy cięciu suszu drzewnego z cmentarza (cyrkularką i piłami motorowymi)
oraz rąbaniu gałęzi siekierami. ● kobiety z grupy 
dziesiętnika Alojzego Barskiego
. W planie ciąg dalszy plewienia przy kościele i cmentarzu w Królowej Polskiej.
 
    37. Minionej środy 17 VIII Mszą św. sprawowaną o 6:30 na placu przed katedrą w Tarnowie
rozpoczęła się Pielgrzymka Piesza Tarnowska. Zakończy się ona w ten czwartek 25 VIII
wejściem na Jasną Górę.     
    38. Na tę pielgrzymkę z naszej parafii wyruszyło kilkanaście osób – kilka z nich wpisało się
w innych parafiach.     
    39. Nasze diecezjalne Radio „Dobra Nowina” transmituje Msze św., jak i relacjonuje z trasy
trud pielgrzymowania.     
    40. Nadal zachęcam też do duchowej pielgrzymki tych, którzy z różnych względów nie mogą
iść – zwłaszcza chorych.     
    41. Autokar „na wejście” pielgrzymów na Jasną Górę wyruszy z placu obok przystanku
Królowa Górna – „Bratyszowiec” o godzinie 1:00 w nocy (z środy na czwartek 24/25 VIII). Koszt
wyjazdu – 60 zł od osoby (przy pełnym stanie autokaru). Kontakt telefoniczny – Józefa Nowak:
(018) 445 67 52 lub też 507 787 795.     
    42. Dzięki za życzenia i prezenty imieninowe Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej jak i
indywidualnych parafian z Królowej Górnej i z poprzedniej parafii w Niecieczy.     
    43. Dzięki Sławomirowi Hajdudze za zajęcie się wywozem odpadów z kontenerów przy
nowym cmentarzu.     
    44. Dzięki za gruz przy poszerzaniu parkingu na cmentarzu: Dominikowi Ochwatowi i
anonimowej rodzinie.     
    45. Naprawiono złamany jeden z 6 lichtarzy pogrzebowych pod świece przy trumnie oraz
dokupiłem 6 + 1 nowych wkładów na olej.     
    46. Przypominam o możliwości podjęcia studiów podyplomowych uprawniających do
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nauczania lekcji religii. W naszych środowiskach zapewne mamy takich nauczycieli, którym
można wskazać ten kierunek. W nadchodzących latach będziemy w diecezji potrzebować
pomocy w tej przestrzeni ze strony osób świeckich. Termin rekrutacji: 1 czerwca 2022 – 14 IX
2022 https://wt-tarnow.upjp2.edu.pl/studenci/podyplomowe-studia-teologiczno-katechet
yczne-dla-nauczycieli/2022-23     
    47. LGD „Korona Sadecka” ogłasza nabór wniosków 1-15 IX na realizację projektów:
„poszerzenie oferty rekreacji na terenie LSD.     
    48. 17 września 2022 roku już po raz szósty w Niepokalanowie odbędzie się Ogólnopolskie
Spotkanie Dzieci. W tym roku OSD (Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci) będzie przeżywane pod
hasłem „Święty Franciszek rycerz pokoju”. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami na to spotkanie.
Centralnym punktem będzie Eucharystia sprawowana o godz. 11.00. Po Mszy świętej
zapraszamy na ciepły posiłek, gry, zabawy, konkursy oraz koncert zespołu Mały Chór Wielkich
Serc z Łodzi. Dla każdego małego uczestnika czekać będzie figurka św. Franciszka z Asyżu.
Informacje dla Opiekunów: W celu usprawnienia organizacji prosimy o zgłaszanie swojego
uczestnictwa. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie WWW.rycerzykniepokala
nej.pl  W przypadku
pytań prosimy o kontakt meilowy: 
osd.zgloszenia@gmail.com
lub telefonicznie pod numerem: 510 398 240 Uwagi: • Figurki będą rozdawane przy recepcji w
pierwszej kolejności osobom zgłoszonym przez formularz. • Przy recepcji będzie także
możliwość złożenia ofiaryna potrzeby organizacyjne OSD. Więcej informacji na
rycerzykniepokalanej.pl oraz FB RycerzykNiepokalanejCzasopismo
 
 
    49. Dzięki za ofiarę 800 zł na sprzątanie 8 rodzinom: Ewa i Ryszard Kita; Izabela i
Sebastian Siedlarz; Agnieszka i Mariusz Kumorek; Michalina Kumorek; Krzysztof Gaborek;
Jonasz Gaborek; Irena i Czesław Radzik; Anna Szeptak. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych
rodzin z Królowej Górnej: Stanisława Szeptak; Grażyna Szeptak; Elżbieta i Kazimierz Gromala;
Magdalena i Damian Baran; Lucyna i Jan Poręba.     
    50. Do nabycia na stoliku przy wyjściu książka: „Stefania Łącka – droga do świętości”
autorstwa ks. prof. hab. Stanisława Sojki (10 zł).     
    51. Do nabycia kolejnego w formie książkowej „Gościa Niedzielnego-Ekstra”: O Najświętszej
Eucharystii – koszt 12 zł.     
    52. 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).   

  

 5 / 5

https://wt-tarnow.upjp2.edu.pl/studenci/podyplomowe-studia-teologiczno-katechetyczne-dla-nauczycieli/2022-23
https://wt-tarnow.upjp2.edu.pl/studenci/podyplomowe-studia-teologiczno-katechetyczne-dla-nauczycieli/2022-23
http://WWW.rycerzykniepokalanej.pl
http://WWW.rycerzykniepokalanej.pl
mailto:osd.zgloszenia@gmail.com

