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XIV Niedziela Zwykła – 3 lipca 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

I Niedziela – 3 VII – XIV Niedziela Zwykła

  

Poniedziałek – 4 VII – wsp. dow. św. Elżbiety Portugalskiej

  

Wtorek – 5 VII – wsp. dow. św. Antoniego Marii Zaccari, prezb.; albo: św. Marii Goretti, dziew. i
męcz.

  

I Środa – 6 VII – wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziew.

  

I Czwartek – 7 VII – liturgia wotywy o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (lub
o Eucharystii)

  

Piątek – 8 VII – wsp. św. Jana z Dukli, prezb.

  

Sobota – 9 VII – wsp. dow. św. Augustyna Zhao Rong, prezb. i Towarzyszy Męczenników

 1 / 5



14 Niedziela Zwykła 03.07.2016

Wpisany przez ks. Proboszcz
poniedziałek, 04 lipca 2016 07:35 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia 2016 00:31

  

Niedziela – 10 VII – XV Niedziela Zwykła

  

    
    1. Liturgia Słowa opowiada o radości powołanych i posłanych przez Boga – płynącej z łaski i
pokoju w ich duszach.   
    2. W tę I niedzielę lipca (3 VII) krótka homilia, a pod koniec Mszy św. Adoracja
Najświętszego Sakramentu.   
    3. Jednak z racji czterech chrztów o 10:30 i dwóch o 14:30 Adoracja Najświętszego
Sakramentu tylko o 7:00 i 9:00.   
    4. Dziś (3 VII) aż sześcioro dzieci (3 dziewczynki i 3 chłopców) dostąpi łaski chrztu
świętego:   

  

10:30: Amelia Rita Kogut

  

Filip Jan Górski

  

Miłosz Karol Długopolski

  

Wiktoria Kachniarz (tę chrzci ks. Grzegorz Kiełbasa)

  

14:30: Izaak Stanisław Tokarczyk

  

Oliwia Agnieszka Siedlarz

    
    1. Także dziś 3 VII po 7:00 zmiana tajemnic Róż Różańcowych męskich; zmiana Róż
Różańcowych żeńskich – w niedzielę za tydzień również po Mszy św. o 7:00.   
    2. Składka jak co miesiąc z każdej I niedzieli przeznaczona jest na cele diecezjalne.  
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    3. Dziś odpust w Nawojowej „na Nawiedzenie NMP” – suma o g. 11:00 (odprawia ks.
Ryszard Podstołowicz „Caritas”).   
    4. Zmiana tajemnic Róż Misyjnych w najbliższą środę – I miesiąca po Mszy św. wieczornej o
18:00 i Nowennie do MBNP. Również modlić się będziemy za misje i wspierać je finansowo.
 
    5. Również w pierwszą środę lipca (6 VII) przypada patronalne święto „Apostolstwa
Chorych”, którego patronką jest bł. Maria Teresa Ledóchowska. Jest ona także patronką misji
diecezji tarnowskiej.   
    6. We środę (6 VII), tj. we wspomnienie liturgiczne bł. Marii Teresy Ledóchowskiej można
celebrować wotywę „o Najświętszej Maryi Pannie Uzdrowieniu Chorych”.   
    7. Także we środę o 19:00 w kancelarii „rozmowa liturgiczna” przed sobotnim ślubem.  
    8. W I czwartek lipca Msze św. rano 6:30 (z litanią do Krwi Chrystusa) i wieczorem o 18:00
(z Adoracją Sanctissimum).   
    9. W I czwartek adoracja gimnazjalistów od 15:00 do 20:00 (bardzo proszę o obecność tych,
co nie są poza domem).   
    10. W I czwartek (7 VII) można celebrować wotywę o Jezusie Chrystusie Najwyższym i
Wiecznym Kapłanie (lub o Eucharystii albo o powołania).   
    11. W miniony I piątek rozpoczął się nowy miesiąc – a oto lipcowe intencje różańcowe
wyznaczone przez Ojca Świętego:   
    1. Intencja ogólna: „Aby szanowane były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet
egzystencja są zagrożone”.   
    2. Intencja ewangelizacyjna (misyjna): „Aby Kościół w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach
poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem”.
 

  
    3. W sobotę (9 VII) po Mszy św. o godz. 8:00 chrzest dziecka: Szymon Józef Borkowski.  
    4. W sobotę (9 VII) o 15:00 ślub Natalii Łabuś i Henryka Michalika (wcześniej we środę o
19:00 omówienie liturgii).   
    5. Także w sobotę w naszej świątyni o 6:30 (oraz na wyjeździe) kończą się Msze św.
„pogrzebowe” za śp. Annę Poręba.   
    6. W niedzielę za tydzień (jak co miesiąc w drugą niedzielę lipca) – składka na potrzeby
parafii.   
    7. Do niedzieli 10 VII trwa rozpoczęty sobotę 2 VII odpust w Tuchowie (szczegółowy
program – na afiszu w gablocie).   
    8. Rozpoczęły się zapisy na XXXIV Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę (jej
termin: 17-26 VIII); w tym roku pod hasłem: „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią”. Zapisy w naszej kancelarii do 1 VIII, a potem już tylko u przewodnika grupy lub w
kancelarii w bazylice św. Małgorzaty. Koszt uczestnictwa – 90 zł (kolejne osoby z rodziny 60 zł,
a każde następne dziecko do VI klasy – 20 zł). Spotkanie przedpielgrzykowe w bazylice św.
Małgorzaty w niedzielę 7 VIII (17:00 – Msza św.; 18:00 – spotkanie organizacyjne w Sali
Przemienienia Pańskiego).   
    9. Od czwartku przebywam na urlopie – odprawiał będę wyznaczone intencje „od
uczestników pogrzebu” (rodzinę zmarłego zapraszam do uczestnictwa we Mszy św. w tym dniu
w kościele parafialnym oraz przyjęcia Komunii Św.).   
    10. Na czas wakacji nie ma spotkań DSM i scholii, zaś zbiórki ministrantów i lektorów – tylko
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okazjonalnie.   
    11. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatora Ferdynanda
Poręby.   
    12. We wtorek o 15:00 odbył się pogrzeb śp. Zbigniewa Poręby – za jego duszę
odprawionych będzie 61 Mszy św.   
    13. Wydatki tego tygodnia: zakupiłem dwa nowe uchwyty „klocki” do ręcznego ścierania i
równania gładzi szpachlowej siatkami ciernymi oraz większą ilość siatek ciernych różnej
granulacji; zapłaciłem Eugeniuszowi Mężykowi za przywiezienie ziemi „humusu” u niego
nabytego po cenie promocyjnej za wywrotkę (przywieziono 10 wozideł po 35 t); zakupiłem 25
kg, czyli 80 litrowy worek polskiej trawy uniwersalnej produkcji Centrali Nasiennej „Kalnas” z
Kalisza; oraz domieszano też 15 kg, czyli 50 litrowy worek trawy holenderskiej „Barenbrug”; na
sobotni wyjazd z lektorami wydałem: za paliwo, za trzy pizze, za lody; na obowiązkowe
rekolekcje dla organisty i na benzynę na drogę.   
    14. Przerobiono chłodnię ze starego kościoła – są już dwie komory chłodnicze (dokonała
tego firma „Bogdański-Okna”).   
    15. Rozliczę tę pracę po urlopie. Dzięki też gospodarzowi za wielodniowe cięcie drewna
podczas minionych tygodni.   
    16. Dzięki p. Grzegorzowi Kaczówce i synowi Maciejowi za szpachlowanie ścian na razie
trzech sal w starej plebanii i równanie ich oraz przygotowanie pod malowanie (pomagał nasz
parafianin p. Jan Królewski).   
    17. Został opryskany bruk koło kościoła („Roundup” był ofiarowany przez pewną osobę) –
Bóg zapłać!   
    18. 6 VII – Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Chorych, niepełnosprawnych i Starszych na
Jasną Górę.   
    19. Przypominam: 26-31 VII – Światowe Dni Młodzieży Krakowie (Błonia i Brzegi oraz
Łagiewniki).   
    20. 28-31 VII – Pielgrzymka Papieża Franciszka do Polski do Krakowa (także w
Częstochowie i Oświęcimiu)   
    21. Katolickie Stowarzyszenie Oświatowe informuje też o otwarciu nowych kierunków
kształcenia w szkole muzycznej II stopnia: instrumentalistyka jazzowa, wokalistyka i wokalistyka
jazzowa oraz o uruchomieniu od 1 września Katolickiej Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk
Pięknych czyli 6-letniej szkoły plastycznej rozpoczynającej się na poziomie I klasy gimnazjum.
Szczegóły na stronie www.frassati.edu.pl  lub w sekretariacie przy Pl. Kolegiackim 2.   
    22. Dziękuję dwom panom za posianie trawy wokół kościoła oraz sąsiadowi za pomoc w jej
przywalcowaniu.   
    23. Przez wakacje, także podczas mojej nieobecności w parafii, trwają prace przy
remontowaniu pomieszczeń starej plebanii – przygotowanie ścian do malowania i ich
malowanie, odnowienie ram okien i zaszklenie pękniętych szyb itp.   
    24. Składane są jeszcze w kopertach ofiary na ogrzewanie i cmentarz. Są też przelewy na
konta parafialne – dziękuję.   
    25. Na sprzątanie 300 zł przekazały trzy rodziny: Andrzej Kuziak, Antoni Smoroń, Tomasz
Smoroń. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Barbara Pokrzywa (już złożyła ofiarę
córka), Jan Siedlarz, Stanisława i Jan Szczurek.   
    26. Podczas wakacji z racji upałów i ogólnego gorąca i duchoty Msze św. starać się
będziemy odprawiać nieco krócej.   
    27. Słuchajmy uważnie ogłoszeń parafialnych, bo informatory na poszczególne niedziele
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przygotowałem „do przodu” (antycypując), stąd mogą się pojawiać ważne bieżące informacje. 
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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