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XXVIII Niedziela Zwykła – 9 października 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 9 X – XXVIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. śś. Dionizego, bpa i Towarzyszy, męcz.
(opuszcza się)

  

  

Wtorek – 11 X – wsp. dow. św. Jana XXIII, pap.

  

  

Środa – 12 X – wsp. dow. bł. Jana Beyzyma, prezb.

  

  

Czwartek – 13 X – wsp. bł. Honorata koźmińskiego, prezb.

  

  

 1 / 13



XXVIII Niedziela Zwykła – 9-16 X 2022

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 09 października 2022 12:02 - Poprawiony niedziela, 09 października 2022 12:04

Piątek – 14 X – wsp. dow. św. Kaliksta I, pap. i męcz.; albo: św. Małgorzaty Marii Alacoque,
dziew.

  

  

Sobota – 15 X – wsp. św. Teresy od Jezusa, dziew. i dok. Kośc.

  

  

Niedziela – 16 X – XXIX Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Jadwigi Śląskiej (opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa jawiąc nam nieszczęście trądu Naamana uzdrowionego w wodach
Jordanu oraz dziesięciu ewangelicznych trędowatych uzdrowionych przez Jezusa ostrzega, iż
gorszym jest trąd duchowy i brak wdzięczności za cuda łaski Boga.     
    2. Ta niedziela 9 X, to XXVIII Niedziela Zwykła – Msze św. o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 –
14:30 (o 14:00 Nabożeństwo Różańcowe).     
    3. Zamiast kazania odczytywany jest dziś w parafiach List Pasterski Episkopatu Polski
„Blask Prawdy” zapowiadający ogólnopolskie obchody XXII Dnia Papieskiego (16 X).     
    4. Jak zwykle w drugą niedzielę października składka dzisiejsza, jako inwestycyjna,
przeznaczona jest na rzecz parafii.     
    5. W tę niedzielę 9 października po Mszy św. o godz. 7:00, czyli po „prymarii” – zmianka w
Różach Kobiet.     
    6. Także w tę niedzielę 9 X w parafiach naszej diecezji prowadzone będzie liczenie tzw.
„dominicantes” i „comunicantes”.     
    7. Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie odprawiane jest codziennie o 17:00 (po nim
bezpośrednio Msza św.),zaś w niedziele pół godziny przed Mszą św. popołudniową, czyli o
14:00.     
    8. W poniedziałek 10 X i we wtorek 11 X Msze św. są o godz. 17:00 (po Różańcu).    
    9. W środę 12 X Msza św. będzie o godz. 17:00 po Różańcu i Nowennie ku czci MB
Nieustającej Pomocy.   
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10.W środę 12 X przypada rocznica śmierci bł. Romana Sitki, rektora Seminarium Duchownego
w Tarnowie (1880-1942).

  

  

11.W środę 12 października o 19:00 spotkanie Akcji Katolickiej (na starej plebanii).

  

  

12.Również w środę od 15:30 do 17:30 pomoc w spowiedzi św. w Kamionce Wielkiej.

  

  

13.W czwartek 13 X z racji „Dnia Fatimskiego” wpierw o 17:00 będzie Msza św., a dopiero po
niej wyruszymy w Procesji Fatimskiej.

  

  

14.Będzie to ostatni w tym roku Różaniec Fatimski w „miesiącach objawień, czyli od maja do
października”.

  

  

15.Ten procesyjny Fatimski Różaniec poprowadzi zaproszony przeze mnie kolejny
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niegdysiejszy wikariusz w naszej parafii, a obecny proboszcz w Śnietnicy w dekanacie Ropa –
ks. Józef Rosiek, którego już teraz serdecznie witam.

  

  

16.Dziewczęta z DSM jak zwykle zapraszam do niesienia figury MB Fatimskiej i „insygniów
maryjnych” (poduszka, lilie i różaniec).

  

  

17.Dziewczęta te podjęły się jak zwykle także obstawy liturgicznej tej uroczystości ku czci Matki
Bożej. Dziękuję.

  

  

18.W piątek 14 X Msze św. będą: po Godzinie Miłosierdzia o 15:00; a także po Nabożeństwie
Różańcowym o godz. 17:00.

  

  

19.W piątek 14 X przypada Święto Edukacji Narodowej i Dzień Nauczyciela – pamiętajmy w
modlitwie o żyjących i zmarłych wychowawcach, nauczycielach i katechetach.

  

  

20.W sobotę 15 X Msze św. będą rano o godz. 6:30 i 8:00 oraz po Różańcu o godz. 17:00.
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21.Też w sobotę 15 X przypadają: „Dzień dziecka utraconego” oraz „Dzień Niewidomych”
(Białej Laski).

  

  

22.Również w sobotę o 15:00 ślub pary młodej Moniki Janus i Artura Małka.

  

  

23.W XXIX Niedzielę Zwykłą (16 X) wszystkie Msze św. są w nowym kościele: o godzinach:
7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.

  

  

24.W „Dzień Papieski” (16 X) przed „sumą” Akcja Katolicka odmówi Litanię do Jana Pawła II

  

  

25.16 X przypada XXII Dzień Papieski pod hasłem: „Blask prawdy”. Obok zbiórki do puszek
można pomóc zdolnej, a niezamożnej młodzieży z małych miejscowości także poprzez wysłanie
SMS-a „STYPENDIA” pod numer 74 265 (4,92 zł z VAT). Patrz: plakat.
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26.W niedzielę 16 X przypada również „Rocznica wyboru św. Jana Pawła II na papieża” (16 X
1978 r.) – we wsp. św. Jadwigi Śląskiej.

  

  

27.Czekają nas w diecezji wybory do nowych Rad Parafialnych – od niedzieli 25 IX zgłaszać
można kandydatów (zaś wybory odbędą się w diecezji 23 X). Skrzynka umieszczona jest na
stoliku przy drzwiach głównych.

  

  

28.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym
tygodniu:

  

  

● w piątek o 18:30 – spotkanie KSM (w starej plebanii)

  

  

● w sobotę o 9:00 – próba scholi (na chórze)
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● w sobotę o 10:00 – spotkanie DSM (w II sali pod kościołem)

  

  

● w sobotę o 10:00 – spotkanie aspirantów i ministrantów (w I salce w podziemiach)

  

  

● w sobotę o 11:00 – spotkanie lektorów i ceremoniarzy (w I salce pod kościołem)

  

  

29.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. św.
siostry Faustyny, zel. Marty Chochla.

  

  

30.Wydatki tego tygodnia: zapłaciłem rachunki za prąd. Za kwiaty do ołtarza. Za papier ksero
do drukowania biuletynu;

  

  

31.Za robociznę przy schodach, filarach, tarasiku i cokolikach wokół nowej plebanii. Impregnat
do gresu „Sopro”.
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32.Za dwie pizze pracującym w czwartek; jeszcze raz za dwie pizze w sobotę. za gaśnicę na
osy „bross”.

  

  

33.Składka na misje z I środy miesiąca, czyli z „dnia misyjnego” w naszej parafii wyniosła 491
zł.

  

  

34.Ofiarę 1500 zł na kościół złożyło anonimowo młode małżeństwo z Królowej Górnej. Dziękuję.
Przeznaczam je na zakup figury św. Jana Apostoła na „dróżki maryjne”.

  

  

35.Dziękuję za sobotnią pracę od 7:00 – pracowali na rzecz parafii:

  

  

● 3 + 1 mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka: Bogdan Ptak (+ traktor), Dominik
Skwarek, Jerzy Ptaszkowski (za niego syn Konrad) oraz z nimi Edward Nowak (był za żonę
Janinę) – wykonali prace przy wycince drewna oraz przy rozładunku desek.
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Zamiast pracy ofiarę złożyli: Krzysztof Szczepka (50 zł); Leszek Marchacz (100 zł); Robert
Dadał (100 zł).

  

  

● 4 kobiety z grupy dziesiętnika Eugeniusza Janusza: Stefania Janusz, Anna Witek, Stanisława
Siedlarz, Janina Nowak (za nią mąż Edward – pracował z mężczyznami) – wykonały prace
plewienia przy obu cmentarzach i czyściły susz kwiatowy w rabatach koło kościoła Wcześniej w
czwartek pracowały Anna Borkowska i Maria Wyszowska). Zamiast pracy ofiarę 50 zł złożyła:
Elżbieta Gromala. Także za pracę w dziesiątce Stanisława Ptaka 50 zł złożyła Wioletta Mężyk.

  

  

36.Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dziesiątki:

  

  

● mężczyzn z grupy dziesiętnika Tadeusza Ramsa. Będzie do wykonania cięcie zwiezionego
drewna.

  

  

● kobiety z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik. W planie ciąg dalszy plewienia przy kościele,
cmentarzu w KP i grabienie liści.
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37.Wielkie dzięki Krzysztofowi Groniowi oraz Jarosławowi Groniowi za przywóz swym autem
desek z jego tartaku i ich rozładunek.

  

  

38.Bardzo dziękuję anonimowemu ofiarodawcy za worek tegorocznych ziemniaków.

  

  

39.Ksiądz wikariusz bardzo dziękuje za pomoc przy organizacji wyjazdu na Towarzyski Turniej
w Piłkę Nożną Halową do parafii Wniebowzięcia NMP w Pleśnej: Krzysztofowi Groniowi i
Jakubowi Groniowi oraz swojemu tacie.

  

  

40.Diecezjalny Różaniec dla Małżeństw i Rodzin w tym roku odbędzie się 16 X w
Krynicy-Zdroju. Rozpocznie się od Mszy św. sprawowanej o 11:00 w kościele Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Po Mszy św. przejście ulicami miasta w Marszu dla Życia i Rodziny z
różańcem w ręku w intencji wszystkich małżeństw i rodzin naszej diecezji. Modlitwa zakończy
się na Krynickim Deptaku.

  

  

41.We wtorek 18 X od 14:15 do 19:00 (18:00 Msza św.) w Lusławicach spotkanie diecezjalne
Akcji Katolickiej, na którą planuje wyjazd także nasz parafialny oddział AK.
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42.Zawczasu informuję, iż Pierwsza Komunia Święta odbędzie się jak zwykle w 2 niedzielę
maja 2023, czyli 14 maja 2023 o 11:00; zaś w sobotę 13 maja rano o 9:00 będzie dla tych dzieci
I Spowiedź Święta.

  

  

43.Już teraz informuję, iż w roku 2023 obędzie się w całym dekanacie Nowy Sącz-Wschód,
więc także w naszej parafii, wizytacja biskupia. O ile nic się nie zmieni, to naszą parafię czeka
ta wizytacja w sobotę 4 VI – wtedy też Biskup udzieli tu bierzmowania.

  

  

44.Mszą św. 17 X o godz. 18:30 w parafii NSPJ (kolejowa), w sali św. Ignacego przy ulicy
Zygmuntowskiej 48 w Nowym Sączu rozpocznie się „seminarium odnowy życia w Duchu
Świętym”. Spotkania, które zakończą się 12 XII i będą co tydzień w poniedziałki. Dodatkowe
zapisy – tel. 500 245 078 oraz gajazenon@gmail.com  Patrz: plakat w gablocie. Organizator:
O. w D. Św. „Filadelfia”.

  

  

45.Z tyłu świątyni na stoliku koło gazet umieszczone są do zabrania kartki do wpisywania
tegorocznych wypominków – jak zwykle będą odczytywane przed Mszami o 7:00 i 9:00 (proszę
w „całorocznych” wpisać właściwą preferowaną godzinę).

  

  

46.Informuję, iż przez stronę Polskiej Grupy Górniczej WWW.sklep.pgg.pl  (=PGG) po
uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu, się można tanio kupić polski węgiel od 1105 zł do
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1470 zł za tonę . Trzeba jednak mieć trochę cierpliwości, zanim się uda umieścić w „koszyku
zakupu” – a oto więcej informacji: 
1) założyć tzw. „mój profil”; 2) zarejestrować się-zalogować i dodać w foto gminny dokument
czym palimy „CREB”; 3) kupić od g. 16:00 dodając zakup do „koszyka” (w pon.-śr.-pt „miał” a
we wt.-czw. „kostka”, „orzech” „groszek”, „eko”); 4) do północy potwierdzić zakup; 5) do pięciu
dni zapłacić przelewem z konta albo przekazem; wskazać KDW czyli „kwalifikowany dystrybutor
węgla” (dla nowosądeckiego „Coalmex” – Stróże; 6) przychodzi potwierdzenie zakupu; 7)
skontaktować się z tymże KDW co do kosztów dowozu ze Śląska i do domu (lub też węgiel
sami przywozimy)
.

  

  

47.Dzięki za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Andrzej i Maria Stanek; Mężyk Jacek i
Wioleta. Do sprzątania dokłada się 6 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Stanisław
Ptaszkowski; Stanisław Ptak; Agata i Bogdan Ptak; Andrzej i Władysława Barankiewicz; Marek i
Anna Barankiewicz; Adam i Ewa Siedlarz.

  

  

48.Do nabycia misyjny kalendarz ścienny po 8 zł.

  

  

49.Do nabycia formie książkowej Gość Niedzielny Ekstra: o historii i kulcie Miłosierdzia Bożego
– po 12 zł za egzemplarz.

  

  

50.Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (8 zł); „Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (6 zł);
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„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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