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XI Niedziela Zwykła – 12 czerwca 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 12 VI – XI Niedziela Zwykła; albo: wsp. bł. Romana Sitki, prezb. i Towarzyszy,
męcz. (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 13 VI – wsp. św. Antoniego z Padwy, prezb. i dokt. Kościoła

  

  

Wtorek – 14 VI – wsp. bł. Michała Kozala, bpa i męcz.
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Środa – 15 VI – wsp. bł. Jolanty, zak.

  

  

Piątek – 17 VI – wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

  

  

Niedziela – 19 VI – XII Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Romualda, opata (opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa mówi o wielkim Miłosierdziu Boga i Jego przebaczeniu tym, co Mu
„przynoszą swe zmarnowane życie”.     
    2. Wysłuchamy dziś komunikatu Biskupa, w którym zaprasza na Święto Rodziny do Starego
Sącza na niedzielę 19 VI.     
    3. Dzisiaj zmiana tajemnic dla kobiet zrzeszonych w Różach Różańcowych (w II niedzielę
miesiąca).     
    4. Również dziś (12 VI) odpust w Boguszy „na św. Antoniego Padewskiego” – suma o godz.
11:00.     
    5. Także dzisiaj 12 VI w St. Sączu od Mszy św. o 10:00 rozpocznie się „Zjazd Sądeczan”
(patrz: plakat).     
    6. W tę 2 niedzielę czerwca (12 VI) kolekta pieniężna jest składką inwestycyjną na potrzeby
prac w naszej parafii.     
    7. Przed kościołami dziś zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II Krakowie
i Tarnowie.     
    8. Parafia św. Małgorzaty w Nowym Sączu zaprasza na Festyn Parafialny “Dzielić
chleb z głodnymi”
w niedzielę, 12 VI w godz. 12.00-19.00 na parkingu parafialnym przy ul. Bulwar Narwiku.
W programie: występy zespołów, mecz piłkarski (księża-bankowcy), loteria, bezpłatne
badania (słuchu, poziomu cukru, ciśnienia krwi), występy dzieci i młodzieży, pokaz
motocyklistów, straży pożarnej i policji oraz wiele atrakcji 
(szczegóły na plakacie).
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    9. Nabożeństwa czerwcowe „Czerwcówki” odprawiane są trzy razy w tygodniu: we środę i
piątek o 18:00 oraz w sobotę o 8:00; w pozostałe dni powszednie odmawiamy jedynie litanię do
Serca Jezusa po każdej porannej Mszy św.     
    10. W najbliższy wtorek (14 VI) na naszą parafię przypada całodzienna diecezjalna
„Wieczysta Adoracja”.     
    11. Stąd przez cały dzień będzie w bocznej kaplicy Adoracja Najświętszego Sakramentu od
7:00 do 21:00.     
    12. Adoracja zacznie się Mszą św. o 6:30 – a zakończy Apelem Jasnogórskim i Mszą św. o
21:00.     
    13. Porządek diecezjalnej „Wieczystej Adoracji” w innych parafiach w okolicy: 12 VI
(niedziela) – Cieniawa, Bogusza; 13 VI (poniedziałek) – Binczarowa, Kamionka Wielka; 14 VI
(wtorek) – Florynka, Królowa Górna; 15 VI (środa) – Łabowa; 16 VI (czwartek) – Grybów,
Maciejowa; 17 VI (piątek) – Mogilno; 18 VI (sobota) – Mystków; 19 VI (niedziela) – Nawojowa;
20 VI (poniedziałek) – Ptaszkowa i Nowy Sącz MB Bolesnej; 21 VI (wtorek) – Nowy Sącz MB
Niepokalanej; 22 VI (środa) – Nowy Sącz NSPJ; 23 VI (czwartek) – Nowy Sącz ś. Rocha; 23 VI
(czwartek) – Paszyn.     
    14. Też we wtorek (14 VI) przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów
Koncentracyjnych.     
    15. W środę (15 VI) przypada czwarta rocznica objęcia diecezji przez ks. bpa Andrzeja Jeża
– zachęcam do modlitwy.     
    16. Również we środę 15 VI o godz. 15:00 w podziemiach kościoła wobec księdza
wizytatora odbędzie się egzamin kandydatów do bierzmowania z klasy II gimnazjalnej w
obecności jednego z rodziców.     
    17. W czwartek rozpoczyna się dwudniowa (17/18 VI) pielgrzymka do Torunia, Gietrzwałdu,
Świętej Lipki, Niepokalanowa. Zbiórka o 21:00: po Apelu Jasnogórskim wyjazd sprzed kościoła.
Koszt: 230 zł. Chętni biorą stroje kąpielowe.     
    18. W sobotę 18 VI o 19:30 spotkanie w N. Sączu księży dla przydziału pielgrzymów do
poszczególnych parafii na ŚDM.     
    19. Także w sobotę o 20:00 organizatorzy Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej
„Skowroneczek” serdecznie zapraszają rodziców z dziećmi na koncert laureatów, który
odbędzie się na Sądeckim Runku. Będzie on rejestrowany przez TVP, a poprowadzi go Józef
Mika znany dzieciom jako Ziarnowy Doktorek. Przed koncertem będzie recital Alicji Regi i dla
ochłody darmowe lody ufundowane przez firmę „Koral”.     
    20. W najbliższą niedzielę (19 VI) przypada Diecezjalne Święto Rodziny – rozpocznie się
ono Mszą św. o 11:00 przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. Potem festyn dla rodzin
organizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej (program na
plakacie, a w ogłoszeniach wspomniany Komunikat Biskupa).     
    21. W naszej parafii Msza św. o 9:00 będzie dedykowana małżeństwom i rodzinom żyjącym
parafii.     
    22. Ogłoszenie Stowarzyszenia „Dolina Królówki”: tegoroczna impreza „VII Świętojanki”
odbędzie się 19 VI (niedziela) na scenie widowiskowej obok remizy. Program będzie na
plakatach. Zachęcamy do włączenia się. Sponsorów prosimy o ufundowanie nagród na loterię
fantową na dofinansowanie wypoczynku wakacyjnego dzieci (fanty składamy u członków
Stowarzyszenia do 17 VI). Więcej informacji w obwieszczeniu w gablocie.     
    23. Na sobotnim spotkaniu bierzmowanych przy Ołtarzu JP II w St. Sączu z naszego
gimnazjum uczestniczyło 21 osób.     
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    24. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
we środę o godz. o 19:00 – próba chóru, 
● w środę o 17:00 – zbiórka kandydatów na ministranta; zaś ministrantów – po Mszy św.
wieczornej, tj. o 18:30, 
● w piątek o 17:00, tj. przed Mszą św. wieczorną – spotkanie DSM (sala pod kościołem), 
● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (I oraz II sala pod kościołem). 
 
 
    25. W związek małżeński zamierzają wstąpić kolejne trzy pary małżeńskie – są to
zapowiedzi pierwsze:  Arkadiusz Andrzej Walawski, s. Antoniego i Władysławy z d.
Budzyn, ur. 18.07.1984 r. w N. Sączu, zam. Jankowa 104; oraz: Ewelina Maria Witek, c.
Mieczysława i Teresy z d. Bochenek, ur. 10.08.1988 r. w N. Sączu, zam. Królowa Polska 13, 
Ryszard Roman Kądziołka, s. Andrzeja i Marii z d. Fiut, ur. 01.10. 1988 r. w Limanowej, zam.
Maciejowa 11; oraz: Dominika Kinga Gaborek, c. Janusza i Bożeny z d. Kumorek, ur. 06. 02.
1993 r. w N. Sączu, zam. Królowa Górna 81, 
Krzysztof Witek, s. Antoniego i Stanisławy z d. Michalik, ur. 18.04.1987 r. w Krynicy Zdroju,
zam. Mszalnica 309; oraz: Iwona Maria Kucia, c. Tadeusza i Danuty z d. Surówka, ur. 07.02.
1990 r. w N. Sączu, zam. ul. Lwowska 254 D Nowy Sącz. 
Kto znałby przeszkody do zwarcia tych sakramentalnych związków małżeńskich – winien je
zgłosić w kancelarii. 
 
 
    26. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Heleny
Ptaszkowskiej.     
    27. Wydatki tego tygodnia: zapłaciłem rachunki: za prąd w kościele i za gaz; zakupienie 10
styli do łopat, gabli i grabek oraz pospawanie narzędzi połamanych w dawnej przeszłości;
wydatki na pizze i napoje dla pracujących (kawa, herbata i woda mineralna); naprawa
urządzenia AGD; zakup do kuchni 2 kocherów (przenośnych menażek); wydatek na dowóz
betonowych korytek.     
    28. W tę sobotę przy ziemi pracowały dwie grupy dziesiętników Władysława Stanka i
Stanisława Ptaka:  Jan Janus, Józef Ptaszkowski, Piotr Czyżycki, Janusz Kałuziński,
Józef Stanek (z traktorem), Jan Stanek, Władysław Stanek (w zastępstwie Krystian Radzik oraz
lektor z rodziny), Stanisław Ptak (z traktorem), Jacek Mężyk (z koparką), Jerzy Ptaszkowski,
Marian Ptaszkowski, Arkadiusz Ziaja i Kacper Ziaja, Eugeniusz Janusz (za p. Skwarka).
Serdeczne dziękuję!
 
 
    29. Szczególne dzięki dla użyczających traktorów i koparki: Józefowi Stanek, Stanisławowi
Ptak, Jackowi Mężyk.  Na sobotę proszę znów grupy dwóch dziesiętników: Tadeusza
Ramsa i Eugeniusza Janusza – będzie praca z ziemią (rozplantowanie reszty „humusu” i
wstawianie betonowych korytek nad kościołem). Proszę przynieść
łopaty, szpadle, kilofy itd. Jeśli przyjdą niewiasty czy dzieci – także dla nich mam pracę lżejszą. 
Wielkie wyrazy wdzięczności składam naszemu wójtowi p. Kazimierzowi Siedlarzowi za
przekazanie 240 betonowych korytek do wstawienia obok drogi koło kościoła oraz naszym
trzem sołtysom: Józefie Nowak, Marianowi Ogórkowi i Władysławowi Siedlarzowi - za sumienne
zajęcie się tą sprawą. Wszystkim wielkie „Bóg zapłać”! 
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Obecnie trwa zwożenie tychże betonowych korytek od producenta z Łabowej i składowanie
obok kościoła. 
 
 
    30. Za półtorej tygodnia we wtorek 21 VI (we wspomnienie liturgiczne jednego z patronów
LSO św. Alojzego Gonzagi) podczas Mszy św. popołudniowej o 18:00 nastąpi przyjęcie do
grona ministrantów 4 aspirantów.     
    31. Duszpasterstwo LSO organizuje w wakacje oazy w następujących ośrodkach: Krynica
Zdrój
(Ośrodek „Pogoń”): 26.06 – 06.07
– ministranci młodsi (szkoła podstawowa, a także ci, którzy są po szóstej klasie) – 480 zł. 
Gródek nad Dunajcem
(Centrum Formacyjno - Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej „Arka”): 01-30.08 – ministranci
młodsi (szkoła podstawowa, a także ci, którzy są po szóstej klasie) – 480 zł. 
Jurków k. Dobrej
(Ośrodek przy parafii): 28.06 – 05.07
– lektorzy (po I kl. gimnazjum) – 380 zł. Szczegóły zapisów są na stronie 
www.lso.diecezja.tarnow.pl
. 
 
 
    32. Powołana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej komisja w składzie: mgr Marta
Jeziak – nauczyciel plastyki, ks. Jan mgr Radzik – katecheta, mgr Edward Nowak – członek AK,
21 V oceniła i wybrała prace w konkursie fotograficzno-plastycznym „Moja Chrzcielnica” –
przyznano 6 nagród (3 w gimnazjum i 3 w szkołach podstawowych) – 4 pierwsze z tych prac
pojadą dalej do dekanatu i diecezji. Na koniec Oktawy B. Ciała we czwartek (2 VI) ogłoszono w
kościele te wyniki i wręczono nagrody. Miejsca w gimnazjum: I – Aleksandra Witek; II – Jakub
Ogórek; III – Magdalena Wysowska. Miejsca w szkołach podstawowych: I – Kinga Jelito; II –
Maria Karpiel; III – Sabina Gomółka. Gratulacje! Nadto wszyscy uczestnicy otrzymali „nagrodę
x. Proboszcza”.     
    33. Składane są jeszcze w kopertach ofiary na ogrzewanie i cmentarz. Są też przelewy na
konta parafialne – dziękuję.     
    34. Na sprzątanie 300 zł przekazały trzy rodziny: St.St. Wolak; B.N. Wolak; K.St. Wolak. Do
sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Grażyna i Edward Stanek; Janusz Stanek; Krystyna i
Czesław Świgut.     
    35. Serdeczne pozdrowienia z Afryki z Wybrzeża Kości Słoniowej przekazuje parafianom
nasz rodak brat Jan Mężyk.     
    36. 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).   
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