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XV Niedziela Zwykła – 10 lipca 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 10 VII – XV Niedziela Zwykła

  

Poniedziałek – 11 VII – Święto św. Benedykta, opata – patrona Europy

  

Wtorek – 12 VII – wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męcz.

  

Środa – 13 VII – wsp. śś. Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników – patronów diecezji

  

Czwartek – 14 VII – wsp. dow. św. Kamila de Lellis, prezb.; albo: św. Henryka

  

Piątek – 15 VII – wsp. św. Bonawentury, bpa i dokt. Kośc.

  

Sobota – 16 VII – wsp. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
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Niedziela – 17 VII – XVI Niedziela Zwykła

  

    
    1. Liturgia Słowa mówi nam o szacunku i posłuszeństwie Bogu wyrażonym w
samarytańskim przykazaniu Miłości.   
    2. Dziś 10 VII po Mszy św. o godz. 7:00 zmiana tajemnic Róż Różańcowych żeńskich. W
róży żeńskiej Agaty Chochla następuje zmiana zeleatorki na p. Sylwię Kałuzińską.   
    3. Dziś także (10 VII) zapowiadana comiesięczna składka na potrzeby parafii (tak jest co
miesiąc)   
    4. Kończy się dziś, rozpoczęty sobotę 2 VII, odpust w Tuchowie (szczegółowy program – na
afiszu w gablocie).   
    5. Jutro (11 VI) przypada Święto św. Benedykta, opata – patrona Europy, stąd Msze św. o
6:3 i 18:00.   
    6. We środę natomiast poświęconej MBNP czcimy też patronów diecezji – św. Andrzeja
Świerada i Benedykta.   
    7. W sobotę przypada liturgiczne wspomnienie NMP z Góry Karmel: zachęcam do
przyjmowania i noszenia szkaplerza.   
    8. W sobotę 16 lipca w naszej parafii zawarte będą trzy sakramentalne małżeństwa:  
    1. godz. 14.00: Małgorzata Góra – Wiesław Wójcik  
    2. godz. 15.00: Dominika Kiełbasa – Jakub Bednarek  
    3. godz. 16.00: Mariola Radzik – Lukas Šifel  

  
    4. W niedzielę za tydzień (17 VII) składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.  
    5. Na czas wakacji nie ma spotkań DSM i scholii, zaś zbiórki ministrantów i lektorów – tylko
okazjonalnie.   
    6. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatora Józefa
Ruszkowicza.   
    7. Trwają zapisy na XXXIV Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską do Częstochowy (17-26 VIII);
będzie ona pod hasłem: „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Zapisy
w naszej kancelarii do 1 sierpnia – później zapisać się można już tylko w kancelarii Bazyliki św.
Małgorzaty lub u Księdza Przewodnika Grupy „Małgorzata”.   
    8. Jeszcze przypomnienie o kosztach wpisowych: od pierwszej osoby dorosłej 90 zł; od
każdej następnej z rodziny 60 zł; od kolejnego dziecka, czyli drugiego i dalszych w wieku do VI
klasy 20 zł (resztę dopłaca „Caritas”).   
    9. Do 16 roku życia uczestnik PPT musi mieć dorosłego opiekuna – takie wymagania stawia
także ubezpieczyciel.   
    10. Spotkanie przedpielgrzymkowe odbędzie się w Bazylice św. Małgorzaty w niedzielę 7
sierpnia: najpierw o godz. 17:00 Msza św.; potem o 18:00 spotkanie organizacyjne w Sali
Przemienienia Pańskiego.   
    11. Zachęca się zwłaszcza chorych i przeszkodzonych terminowo do duchowego
pielgrzymowania z PPT.   

 2 / 4



15 Niedziela Zwykła - 10.07.2016

Wpisany przez Ks. Proboszcz
sobota, 09 lipca 2016 07:50 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia 2016 00:28

    12. Przebywając na urlopie odprawiam wyznaczone intencje „od uczestników pogrzebu”
(rodziny zmarłych zapraszam w danym wyznaczonym dniu do uczestnictwa we Mszy św. w
kościele parafialnym oraz przyjęcia Komunii Św.).   
    13. Jeszcze wydatki sprzed ostatniego tygodnia (wcześniej nie rozliczone): kołki rozporowe
z wkrętami; różne rodzaje przejściówek i złączek do węży na wodę; trzydzieści siatek ciernych
do gładzi ściennej i dwie kolejne packi do tychże siatek; pamiątkowe ikonki MB Nieustającej
Pomocy dla DSM-ek.
 
    14. Kompletnie został przebudowany katafalk pogrzebowy (chłodnia na zwłoki). Teraz są
dwie komory chłodnicze. Usługę wykonała firma „Bogdański – Fabryka Okien i Drzwi” – koszt
tych prac (zapłata przelewem w banku).   
    15. Zostały zakupione i zamontowane dwa głośniki do spalonej od lat tuby zamontowanej na
zewnątrz na starym kościele – tzw. „szczekaczki”; oraz zapłaciłem za ich montaż w tubie i tuby
na cerkwi.   
    16. Został wykonany przez spawacza i wymalowany wbijany w trawę podest pod dużą
donicę krakowiaków.   
    17. Elektronik naprawił zepsuty prostownik prądu o regulowanym napięciu używany przy
nagłośnieniu w cerkwi.   
    18. Randap („Roundup”) – jeden ofiarowany, a drugi zakupiłem.   
    19. Dziękuję p. R. Olesiakowi za wyczyszczenie z trawy kostki i kamienia koło starej plebanii
(2 tygodnie temu).   
    20. Dziękuję też p. Grzegorzowi za dokończenie spryskania przed dwoma tygodniami
randapem kostki koło kościoła.   
    21. 25-31 lipca – wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa. Szczegółowy program
tego wyjazdu jest na stronie ŚDM. Zapisy z wpłatą trwały do niedzieli (19.06). Koszt 800 zł
(opłata za spotkanie pakiet A1 + opłata na fundusz solidarnościowy 10 euro + dojazd).   
    22. Na wszystkie wyjazdy osoby niepełnoletnie obowiązkowo muszą posiadać specjalne
zgody rodziców. W celu ich otrzymania proszę o kontakt mailowy, podając rodzaj wyjazdu - 
aremut@tlen.pl
. Ks. Andrzej Remut tel. 693 856 854. 
 
    23. Jeszcze raz przypominam: 26-31 VII – Światowe Dni Młodzieży Krakowie (Błonia i
Brzegi oraz Łagiewniki).   
    24. 28-31 VII – Pielgrzymka Papieża Franciszka do Polski do Krakowa (także w
Częstochowie i Oświęcimiu).   
    25. W naszej parafii mamy gościć (od środy 20 VII) młodych Francuzów, którzy w liczbie
około 140 osób przydzieleni są na parafie dekanatu N. Sącz-Wschód. Tak więc na
poszczególne parafie ma przypaść od kilku do kilkunastu osób. 
 
    26. Czekamy i my na taki przydział – jeśli oczywiście ich wystarczy dla każdej parafii (jeśli
nie, to będą ich gościć tylko większe parafie). Wielu bowiem zgłoszonych Francuzów wycofało
się po zamachach terrorystycznych we Francji.   
    27. Przydzielonymi ewentualnie do parafii Francuzami zajmują się organizacyjnie ks.
wikariusz oraz wyznaczone 4 osoby. Parafialny zespół do spraw przyjęcia młodzieży stanowią 2
animatorki (młodzieżowe moderatorki) oraz przedstawiciele Rady Parafialnej: Czesław
Bogdański; Maria Wacławiak. Spotkanie Komitetu organizacyjnego w piątek po mszy św.
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wieczornej.   
    28. Przypominam, że spośród młodych tymi Moderatorami Światowych Dni Młodzieży z
naszej parafii są: Izabela Poręba i Joanna Michalik (które też liczą do pomocy na kilkoro innych
młodych osób). Pragną się z nimi spotkać na wakacjach przed przyjazdem młodych z Francji
(jeśli ich wystarczy, by i nam ich przydzielić ).   
    29. Jako proboszcz, bardzo proszę o zaangażowanie również tych innych pomocnych im
wolontariuszy.   
    30. Też prawdopodobnie w drugim tygodniu ŚDM otrzymamy na nocleg Polaków z
„Neokatechumenatu” z Pomorza.   
    31. Rekolekcje dla młodzieży męskiej prowadzonych przez oo. Redemptorystów: Lubaszow
a w Małopolsce 4 – 8 VII (dla szkoły średniej i III klasy gimnazjalnej), 
Bardo Śląskie na Dolnym Śląsku 11-15 VII (dla szkoły średniej i III klasy gimnazjalnej), 
Kontakt: o. Witold – Tel. 505 593 233 
wbaran1980@gmail.com
o.Piotr – Tel. 509 802 799 
piotrekgrzesk@poczta.onet.pl
. 
 
    32. Dzięki gospodarzowi za dalsze cięcie drewna i koszenie trawy.  
    33. Składane są nadal w kopertach ofiary na ogrzewanie i cmentarz. Są też przelewy na
konta parafialne – dziękuję.   
    34. Na sprzątanie 300 zł przekazały trzy rodziny: Barbara Pokrzywa, Jan Siedlarz,
Stanisława, Jan Szczurek. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Władysława, Jan
Królewscy; Anna Królewska-Skoczeń i mąż; Andrzej Królewski i żona.   
    35. Z racji upałów, jak już informowałem, podczas wakacyjnego okresu Msze św. trwają
nieco krócej.   
    36. Jeszcze raz proszę, by słuchać z uwagą ogłoszeń parafialnych, albowiem informatory
na poszczególne niedziele przygotowałem dużo wcześniej, bo jeszcze przed moim urlopem,
stąd mogą być podawane dodatkowe bieżące informacje.   
    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).   
    38. Wójt Gminy Kamionka Wielka informuje iż będzie podejmował starania o pozyskanie
środków unijnych na dofinansowanie wymiany istniejących kotłów grzewczych w
indywidualnych gospodarstwach domowych. W tym celu należy złożyć w Urzędzie Gminy
wypełniną ankietę do dnia 15 lipca, którą można pobrać ze strony internetowej.   
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