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III Niedziela Zwykła – 24 stycznia 2016

W tygodniu:

Niedziela – 24 I – III Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Franciszka Salezego, bpa i dokt. Kośc.

Poniedziałek – 25 I – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

Wtorek – 26 I – wsp. śś. Tymoteusza i Tytusa, bpów
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Środa – 27 I – wsp. bł. Jerzego Matulewicza, bpa

Czwartek – 28 I – wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dokt. Kośc.

Piątek – 29 I – wsp. dow. św. Anieli Merici, dziew.; albo: bł. Bolesławy Lament, dziew.

Niedziela – 31 I – IV Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Jana Bosco, prezb. (opuszcza się z racji
niedzieli)

1. Liturgia Słowa każe nam dziś pochylić się w Kościele nad Biblią, której zapowiedzi
spełniły się w Jezusie.
2. Nadal trwa Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (od 18 I do jutra, tj. Święta
Nawrócenia św. Pawła).
3. Natomiast jutro (25 I) w Święto Nawrócenia Św. Pawła – Msze św. będą o godz. 6:30 i
8:00.
4. W poniedziałek 25 I – obchodzimy też 2 rocznicę święceń biskupich bpa Stanisława
Salaterskiego.
5. We wtorek (26 I) przypada Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce.
6. Zaś we środę (27 I) Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
7. We czwartek (28 I) od 9:30 w Nowym Sączu w bazylice Kongregacja Duszpasterska na
temat Chrztu św.
8. W piątek (29 I) kończą się Msze św. zamówione przy okazji pogrzebu za śp. Stanisławę
Pazgan.
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9. W sobotę (30 I) rozpoczyna się triduum dla kobiet przed Świętem Ofiarowania Pańskiego
(2 II).
10. W sobotę o 15:00 Msza św. jubileuszowa w 60-tą rocznicę ślubu Marii i Jana.
11. W sobotę (30 I) – w N. Sączu w Parafii p.w. MB Niepokalanej (w Białym Klasztorze)
dekanalne spotkanie opłatkowe dla Akcji Katolickiej. Rozpoczęcie o godz. 16:00 Mszą św. w
kaplicy fatimskiej. Patrz: gablota.
12. Natomiast już teraz podaję, iż 4 lutego (we czwartek) o godz. 19:30 (po przyjeździe do
studia o 19:00) nasz parafialny oddział Akcji Katolickiej poprowadzi różaniec w radiu RDN
„Małopolska” oddział Nowy Sącz. Jak w każdy czwartek rozważać będziemy „Tajemnice
Światła”. Szczegóły również w gablocie.
13. W niedzielę za tydzień (31 I) przeżywać będziemy Światowy Dzień Chorych na Trąd.
14. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna zelatorki Marii
Rymanowicz.
15. W tym tygodniu z racji ferii nie ma spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych
grup parafialnych.
16. Wydatki tego tygodnia: kabel prądowy czterożyłowy (4 m); żarówki zwykłe; jeszcze
listwy strugane do zrobienia stelaży do półek w garderobie: 18 mb o średnicy 5/5 cm; 18mb o
średnicy 3/4 cm; 47 mb o średnicy 2/4 cm; deski strugane do zrobienia półek w tejże
garderobie; listewki montażowe (dwie wiązki); kołki rozporowe (haki); nóżki meblowe: 4
kwadratowe satynowe na 15 cm; 4 owalne satynowe na 10 cm; kółka do mebli gumowe; szyld
do zamka w biurku; ogranicznik drzwiowy mosiężny patynowany; rurki chromowane do
wieszaków do garderoby.
17. Wąż do słuchawki prysznica; trzy korki (brodzikowy, wannowy i umywalkowy); wiadro do
sprzątania z wyciskaczem, mop i styl do niego; pralka automatyczna wąska „Indesit” do
ogólnego użytku; kosz na odpady; kosz uchylny biurowy; czajnik do wody „Philips”; hak
wieszakowy do łazienki; 3 wieszaki ścienne; zawory, wąż do pralki; niski paździerzowy stolik
pod ksero.
18. Razem wydałem: 2354 zł 57 gr.
19. Otrzymaliśmy od firmy „SITA” z N. Sącza do zapłacenia rachunek za jednorazowy
wywóz śmieci z cmentarza w wysokości 356 zł 40 gr.
20. Dziękuję p. Krzysztofowi Groniowi za poratowanie w awarii i darmową naprawę mojego
VW golfa.
21. Dziękuję sąsiadom za regularnie ofiarowane mleko oraz za okazjonalne placki i inne art.
spożywcze.
22. Dziękuję pewnemu naszemu parafianinowi za kolejne bezpłatne prace hydrauliczne w
jednej z łazienek.
23. A także dziękuję p. Sławomirowi Jelito za ofiarowane opakowania do poskładania
dekoracji po świętach.
24. Bierzmowanie wedle grafiku z kurii zaplanowane jest u nas (w Królowej G.) 15 kwietnia
30 .
w piątek – g. 15
25. 24-27 I (niedziela-środa) w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach – „Rekolekcje
Powołaniowe” dla lektorów i młodzieży męskiej (od III klasy szkoły gimnazjalnej). Przyjazd w
niedzielę na g. 17.00, zakończenie we środę po obiedzie. Koszt uczestnictwa – 90 zł.
Zgłoszenia telefonicznie w Wydziale Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży (tel. 14-63-17-390),
bądź u diecezjalnego duszpasterza LSO (tel. 601 377 519).
26. 30-31 I w Tarnowie w Hali Sportowej Jaskółka (ul. Trauguta 5a) – I Forum Formacyjne.
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Patrz: afisz.
27. Na 8 XII – papież Franciszek ogłosił Jubileuszowy Rok Miłosierdzia; a ks. bp Andrzej
Jeż wyznaczył 12 kościołów stacyjnych (wśród nich Grybowską Bazylikę i Sanktuarium – gdzie
w każdą 4 sobotę miesiąca można przybyć z pielgrzymką).
28. Program 4 sobót w Grybowie: 10:00 – prywatna Adoracja i spowiedź; 10:30 – koronka w
intencjach złożonych przez pielgrzymów; 11:00 – Msza św. z okolicznościowym kazaniem;
12:00 – Anioł Pański za papieża; 12:15 – możliwość zwiedzenia Muzeum Parafialnego z
przewodnikiem. Telefon do ks. R. Soroty – 698 688 363. Podobny program w bazylice w
Nowym Sączu – oba plakaty są w gablocie przed kościołem.
29. W Nowym Sączu przy ul. Wąsowiczów 10, ruszają bezpłatne warsztaty w formie
szkolnej dla seniorów „Akademia Seniora 55+” z zajęciami z zakresu: florystyki, kosmetyki,
opieki medycznej. Patrz: afisz.
30. Na Zabawie Karnawałowej organizowanej dla dzieci w Lisiej Górze przez drużynę
Oldboys w ramach XI Edycji Akcji „I ty też możesz pomóc” – od nas uczestniczyło 4 dzieci.
Sportowcy przekazali słodycze.
31. Dla zainteresowanych na stoliku szczegółowy grafik rocznych rekolekcji w „Arce” – z
omówieniem.
32. Jakiś czas temu w dniu 07.06.2015 r. decyzją ks. bpa Andrzeja Jeża zostało zamknięte
Diecezjalne Biuro Pielgrzymkowe z Porąbki Uszewskiej – w to miejsce 01.04.2015 r. zostało
powołane przez niego Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe z siedzibą przy „ołtarzu papieskim” w
Starym Sączu, ul. Papieska 10; Tel. +48 661915721;
biuro@pielgrzymkitarnow.pl WW
W.pielgrzymkitarnow.pl
33. Z końcem listopada w kinach rozpoczęła się projekcja pierwszego biograficznego
fabularnego filmu o papieżu Franciszku. Więcej szczegółów na stronie internetowej Wydziału
Katechetycznego Kurii Tarnowskiej
http://www.katecheza.diecezja.tarnow.pl/?p=1105
34. Klerycy OO. Redemptorystów z Tuchowa, których gościłem – ślą podziękowania: cały
tekst w gablocie.
35. Kończy się świąteczna akcja „Mniej ekranu – więcej rodziny”. W gablocie na afiszu 10
racji „za i przeciw”.
36. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Grażyna i Stanisław Chochla; Agnieszka i
Janusz Wysowscy; Iwona Słysz. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Stanisława i
Edward Chochla; Marta i Jan Chochla; Agata i Józef Chochla.
37. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł);
Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł);
L`osservatore Romano (5 zł).

4/4

