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XXX Niedziela Zwykła – 23 października 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 23 X – XXX Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Józefa Bilczewskiego, bpa; albo:
św. Jana Kapistrana, prezb. (op. się)

  

  

Poniedziałek – 24 X – wsp. dow. św. Antoniego Marii Clareta, bpa

  

  

Piątek – 28 X – Święto śś. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów

  

  

Niedziela – 30 X – XXXI Niedziela Zwykła (synodalna); albo: Rocznica Poświęcenia Kościoła
Własnego (tam gdzie nieznana jest data)
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    1. Liturgia Słowa głosi, że Bóg brzydzi się wyniosłą pychą, a daje łaskę pokornemu i wspiera
krzywdzonego, którego nikt nie broni.   
    2. Ta niedziela 23 X, to XXX Niedziela Zwykła – Msze św. o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 –
14:30 (o 14:00 Nabożeństwo Różańcowe).   
    3. Dzisiejsza „niedziela misyjna” rozpoczyna też Tydzień Misyjny (do soboty 29 X).  
    4. W tę „niedzielę misyjną” (23 X) składka przeznaczona jest na misje na tzw. „fundusz
papieski”.   
    5. Światowy Dzień Misyjny jest także patronalnym dniem „Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary” (PDRW).   
    6. Też dziś (23 X) podczas Mszy św. o 10:30 zaśpiewa dziecięca schola.  
    7. Przypominam, iż dziś 23 X wybory do Rad Parafialnych – głosujemy następująco: w
domu na kartkach wpisujemy tylko 2 nazwiska i po przyjściu do świątyni wrzucamy je do którejś
z dwóch urn wystawionych na stolikach przy głównym wejściu.   
    8. Na stoliku są też karki zapasowe do głosowania, gdyby ktoś w domu zapomniał to zrobić.
 
    9. Po ostatniej Mszy św. komisja skrutacyjna przeliczy te głosy, bym mógł podać skład
nowej Rady Parafialnej za tydzień 30 X.   

  

  

10.W poniedziałek 24 X i we wtorek 25 X Msza św. celebrowana będzie o godz. 17:00 (po
Różańcu).

  

  

11.W środę 26 X Msza św. będzie o godz. 17:00 po Różańcu i Nowennie ku czci MB
Nieustającej Pomocy.
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12.W czwartek 27 X o 17:00 Różaniec, a po nim Msza św.

  

  

13.W piątek 28 X czyli w święto świętych Apostołów Judy Tadeusza i Szymona Gorliwego Msze
św. będą: rano o 6:30, po południu po Godzinie Miłosierdzia o 15:00, a także wieczorem po
Nabożeństwie Różańcowym o godz. 17:00.

  

  

14.W sobotę 29 X jak zwykle Msze św. będą rano o godz. 6:30 i 8:00 oraz po Różańcu o godz.
17:00.

  

  

15.W XXXI Niedzielę Zwykłą (30 X), tj. „synodalną” wszystkie Msze św. są w nowym kościele: o
godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30.

  

  

16.W niedzielę 30 X tam, gdzie nie jest znana data poświęcenia kościoła parafialnego,
przeżywa się „Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego”.

  

  

17.Nabożeństwo Różańcowe w dni powszednie jest o godz. 17:00 (po nim bezpośrednio Msza
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św.),zaś w niedziele pół godziny przed Mszą św. popołudniową, czyli o 14:00.

  

  

18.Bardzo proszę o dbanie o porządek na cmentarzu i właściwe sortowanie odpadów w
kontenerach (odpowiednio: 1. szkło; 2. plastik;  3. kwiaty plastikowe); natomiast organiczne
odpady roślinne i papier składamy na oddzielną pryzmę koło potoku.

  

  

19.Owszem, tak się zasadniczo dzieje, za co dziękuję, ale niestety zawsze zdarzają się osoby
pojedyncze nie stosujące się o tych zasad!

  

  

20.W tym miejscy dziękuję Sławomirowi Hajdudze za zajęcie się wywozem śmieci od
cmentarza przed Wszystkimi Świętymi.

  

  

21.W tym tygodniu będą też wywiezione śmieci ze starego cmentarza w Królowej Polskiej.

  

  

22.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym
tygodniu:
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● w środę o 18:30 – trening piłkarski dla LSO w sali gimnastycznej w szkole w Królowej Górnej

  

  

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

  

  

● w sobotę o 9:00 – próba scholi (na chórze)

  

  

● 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)

  

  

 5 / 12



XXX Niedziela Zwykła – 23-30 X 2022

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 23 października 2022 00:33 - Poprawiony niedziela, 23 października 2022 15:22

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

  

  

23.W najbliższą sobotę wyjazd dziewcząt z DSM na pizzę do Kamionki Wlk. – o 13:00
dziewczęta starsze; o 13:30 DSM-ki młodsze.

  

  

24.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. św.
Kingi, zel. Renaty Janus.

  

  

25.Wydatki tego tygodnia: Zapłata za kwiaty do ołtarza – 150 zł; za 2 tablice z modlitwami
mszalnymi w zakrystii.

  

  

26.Zapłata za materiał na podbudowę chodnika Dróżek Maryjnych (1,5 t piasku + 1,5 t klińca +
0,5 t cementu).

  

  

27.Wyrównałem rachunek za przesył gazu w kościele; oraz za telefon stacjonarny w kancelarii.
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28.Naprawy konserwacyjne traktorka-kosiarki (ostrzenie i napawanie noży, wymiana paska,
wymiana oleju).

  

  

29.Zakup cewki zapłonowej do traktorka-kosiarki. Naprawa drugiej podkaszarki (pierwsza już
naprawiona).

  

  

30.Za paliwo do odkurzacza liści i do podkaszarki. Benzyna do traktorka-kosiarki.

  

  

31.Za kolację dla księdza gościa w wieczór różańcowy 13 października.

  

  

32.Za pizzę i kawę dla pracujących w sobotę.
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33.Zbiórka do puszek na fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” wyniosła 1156,41 zł. Dzięki.

  

  

34.Otrzymaliśmy rachunki do zapłaty i wyrównania: za prąd – 375,91 zł; za gaz – (239,92 zł
+158,42 zł + 18,71 zł + 38,03 zł).

  

  

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

  

  

● 2 mężczyzn z grupy dziesiętnika Eugeniusza Janusza: Dominik Ochwat; Edward Nowak –
wykonali pracę cięcia i rąbania zwiezionego drewna. Ofiarę zamiast pracy złożyli: Stanisław
Laskosz (100 zł); Stanisław Szczypuła (100 zł); oraz z dziesiątki Tadeusza Ramsa: Antonina i
Jan Geniec (2 x po 50 zł).

  

  

● 9 + 1 kobiet z grupy dziesiętnika Marii Rymanowicz: Maria Rymanowicz; Maria Kościółek;
Kazimiera Ślipek; Małgorzata Mężyk; Elżbieta Poręba; Olga Kantor; Krystyna Górska; Monika
Stelmach; Renata Sadowska (za nią wcześniej Anna Borkowska); oraz Anna Nowak (z
dziesiątki Jana Nowaka) – wykonały pracę grabienia liści.
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36.Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dziesiątki:

  

  

● mężczyzn z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik. Będzie do wykonania wycinka i zwózka
drewna (potrzebny traktor i piły).

  

  

● kobiety z grupy dziesiętnika Jana Nowaka. W planie ciąg dalszy grabienia liści i plewienia.

  

  

37.Dziękuję za użyczenie kolby do grzania asfaltu – przywiozła ją Agnieszka Ogorzałek.

  

  

38.Dziękuję Bożenie i Januszowi Gaborkom za kilka dni pracy przy wydmuchiwaniu i grabieniu
liści.

  

  

39.W sobotę 12 listopada na godz. 10:00 dla grupy z naszej parafii zarezerwowany jest seans
filmu „Medjugorie” w kinie „Sokół” w Nowym Sączu. Zapisy u członków Akcji Katolickiej. Wpłata
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30 zł (film i transport). Przy większej ilości osób koszt mniejszy.

  

  

40.Okręgowy Duszpasterz Młodzieży i Okręgowy koordynator ŚDM ks. Andrzej Szaraj podaje
informacje na temat Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023: „Proszę o zapoznanie się z
poniższymi informacjami dot. wyjazdu na ŚDM 2023 do Lizbony. Zapisy w naszej diecezji będą
się odbywać w okręgach, więc w razie jakichkolwiek pytań służę pomocą. Na 50 osób
przysługuje 1 opiekun, który musi zostać zgłoszony do KBO ŚDM, więc jeśli byłaby taka
potrzeba i do uczestnictwa zgłosiłoby się więcej niż 50 osób, proszę o informację, kto wyraża
chęć zostania opiekunem grupy. *DATA: ŚDM: 1-6 sierpnia 2023 Jakie na dziś mogłyby być
ceny: samolot lot w dwie strony + bagaż 23 kg – od 1750 zł (przykładowo dla grupy 40 osób, na
trasie Warszawa-Porto-Lizbona-Warszawa, z przesiadką). Pakiet polski, pełny lizboński,
ubezpieczenie i fundusz solidarnościowy - około 1500 zł. Dni w diecezji = około 300 zł.
Przejazdy wewnętrzne - około 200 zł. Licząc po stawkach maksymalnych – razem około 4500 zł
(przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, transport do i po Lizbonie), w wariancie optymalnym z
uwzględnieniem zniżek – 3700 zł /tak jest na dziś przy dość wysokim kursie euro/. W powyższej
wiadomości są podane informacje wstępne, wszystkie szczegóły będę przesyłał
zainteresowanym na bieżąco. Jest możliwość lotu samolotem do Lizbony, a powrotu do Polski
autokarem, ale to zostanie uzgodnione dopiero wtedy, gdy będzie znana wstępna lista
uczestników z naszego okręgu. Data może ulec zmianie tzn. możemy wyjechać np. 2 dni
wcześniej (1-6 sierpnia, to data trwania ŚDM w Lizbonie – nie jest uwzględniona podróż). W
razie jakichkolwiek pytań służę pomocą nr tel. 607-878-992.”

  

  

41.Okręgowe Duszpasterstwo Młodzieży „Sącz Boga” zaprasza na comiesięczne Msze św. dla
młodych w ostatnie niedziele miesiąca z cyklu „Światłość w Ciemności”. Najbliższe spotkanie
odbędzie się 30 X w Kaplicy MB Fatimskiej w Parafii Matki Bożej Niepokalanej o godz. 20:00.
Eucharystia sprawowana jest w intencjach młodych, które można przesłać w wiadomości
prywatnej na Facebooku oraz Instagramie „Sącz Boga”. Więcej informacji na fanpage'u i
plakacie.
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42.W kościele w Ptaszkowej 31 X o 19:00 – spotkanie młodzieży „Noc Świętych” (Liturgia
Słowa, spotkanie ze Świętymi „w relikwiach”, modlitwa uwielbienia, apel) – patrz: plakat.

  

  

43.Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie, Wójt Gminy Podegrodzie,
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, Dyrektor Biblioteki Gminnej w Podegrodziu
zapraszają do udziału w edukacyjnym wydarzeniu plenerowym „Szlaki Nadziei. Odyseja
wolności oraz oglądania wystawy pod tym samym tytułem. Otwarcie wystawy: 21 października
(piątek) 2022 r. Biblioteka Gminna i Muzeum Lachów Sądeckich w Podegrodziu – Podegrodzie
525. Wystawa czynna do 30 listopada 2022. Wstęp wolny.

  

  

44.Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” do 9 XI prowadzi nabór wniosków na realizację
projektów: 1) granty na ofertę kulturalną; 2) granty na czas wolny dla dzieci, młodzieży i
seniorów.

  

  

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

  

  

46.Dzięki za ofiarę 600 zł na sprzątanie 6 rodzinom: Marian i Stanisława Ptaszkowscy;
Jeremiasz i Wioletta Ptaszkowscy; Maria Siedlarz; Dariusz i Katarzyna Siedlarz; Renata i
Stanisław Geniec; Jan i Antonina Geniec. Do sprzątania dokłada się 6 kolejnych rodzin z
Królowej Górnej: Krystyna Poręba; Marian i Wiesława Poręba; Józef i Anna Poręba; Ferdynand
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Poręba; Roman i Edyta Gaj.

  

  

47.Do nabycia misyjny kalendarz ścienny po 8 zł.

  

  

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

  

  

49.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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