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XVII Niedziela Zwykła – 24 lipca 2016

W tygodniu:

Niedziela – 24 VII – XVII Niedziela Zwykła; albo: św. Kingi, dziewicy – patronki naszej diecezji

Poniedziałek – 25 VII – Święto św. Jakuba Apostoła; także wsp. dow. św. Krzysztofa – patrona
kierowców i podróżujących (opuszcza się)

Wtorek – 26 VII – wsp. śś. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

Czwartek – 28 VII – wsp. dow. św. Sarbeliusza Makhlufa, prezb.

Piątek – 29 VII – wsp. św. Marty

Sobota – 30 VII – wsp. dow. św. Piotra Chryzologa, bpa i dokt. Kośc.

Niedziela – 31 VII – XVIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Ignacego z Loyoli, prezb.
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1. Liturgia Słowa uczy nas modlitwy Pańskiej „Pater Noster”, bardziej skutecznej niż
Abrahamowa w intencji Sodomy.
2. Dziś (24 VII) w tę niedzielę poprzedzającą jutrzejsze wspomnienie liturgicznego św.
Krzysztofa – patrona kierowców i podróżnych, po każdej Mszy św. błogosławieństwo pojazdów
(samochody, motory, skutery, rowery itp.).
3. Po modlitwie błogosławieństwa wypowiedzianej od ambony w kościele, celebrans uda się
z wodą święconą na górny i dolny parking, by pokropić auta oraz wszelakie inne dwuślady i
jednoślady.
4. Bezpośrednio za księdzem szli będą ministranci (lektorzy) rozdając obrazki z podobizną
św. Krzysztofa i modlitwą kierowcy na jego odwrocie oraz z tacą zbierając od kierowców
dobrowolne datki na fundację „MIVA POLSKA” zakupującą dla misjonarzy środki transportu.
5. Także w tę niedzielę przypada liturgiczne wspomnienie starosądeckiej ksieni – św. Kingi,
patronki naszej diecezji (z racji pierwszeństwa niedzieli – opuszcza się). Zaś od piątku (15 VII)
trwał u ss. Klarysek w Starym Sączu tygodniowy odpust – dziś (24 VII) uroczystości centralne;
suma o 11:00. Program szczegółowy wywieszony jest w gablocie.
6. Od niedzieli za tydzień (31 VII) rozpoczyna się Tygodniowy Odpust ku czci Przemienienia
Pańskiego w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Trwać on będzie do 7 sierpnia.
Szczegółowy program na afiszu w gablocie.
7. Jutro, tj. w poniedziałek 25 VII przeżywamy w Kościele Święto św. Jakuba Apostoła
(Msze św. o 6:30 i 18:00).
8. Trwa „Tydzień Misyjny” ŚDM, czyli przybywanie młodzieży z Francji i gościna po
rodzinach w naszych parafiach.
9. Zaś od wtorku 26 VII do niedzieli 31 VII Światowe Dni Młodzieży przeniosą się do
Krakowa (Błonia, Łagiewniki i Brzegi pod Wieliczką). Natomiast przylot Ojca Świętego
Franciszka: 28-31 lipca 2016 r.
10. Dla parafii u organizatorów zarezerwowałem 100 darmowych wejściówek na finał
Światowych Dni Młodzieży w Brzegach w sobotę i w niedzielę (dla chętnych z naszej parafii) –
po ich odebraniu z rozdzielnika przez ks. Jana, można je pobrać w zakrystii lub w kancelarii (do
wyczerpania!); pierwszeństwo mają osoby zapisane wcześniej.
11. Po spotkaniu z przedstawicielami oto kilka informacji o przyjeździe do nas na ŚDM
Neokatechumenatu ze Szczecina.
12. Francuzów zgłosiło się 18 – ci przyjechali we środę (20 lipca), a odjeżdżają w
poniedziałek (25 lipca) do Krakowa.
13. Natomiast w drugim terminie, kiedy Francuzi będą już w Krakowie, przyjeżdża do nas
cały autobus Polaków ze Szczecina – 50 osób w naszej parafii, a w sumie 120 (w tym także do
innych parafii zajadą Włosi):
przyjazd do nas – we czwartek (28 VII) i nocleg z 28/29
lipca,
drugi nocleg z 29/30 lipca (z piątku na sobotę), z
soboty na niedzielę są na nocnym czuwaniu i spotkaniu z Papieżem w Brzegach,
po Papieżu nocleg z 31 lipca na 1 sierpnia (z niedzieli na poniedziałek (i w poniedziałek
odjazd!).
14. U nas tylko nocują i śniadają w rodzinach – dalej mają swój dzienny program i swój
wyjazdowy autobus.
15. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna zelatorki Janiny
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Siedlarz.
16. Na czas wakacji nie ma żadnych spotkań DSM i scholi, zaś zbiórki ministrantów i
lektorów – tylko okazjonalnie.
17. W tym tygodniu jedynie: ● środa o 19:00 – próba chóru.
18. To już ostatni tydzień zapisów w parafii na XXXIV Pieszą Pielgrzymkę Tarnowską na
Jasną Górę (17-26 VIII); jest ona pod hasłem: „Błogosławieni Miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”. Po 1 VII zapisy już tylko u ks. Przewodnika Grupy „Małgorzata” lub w
kancelarii Bazyliki w Nowym Sączu.
19. Jeszcze raz 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”).
20. Do 16 roku życia uczestnik PPT musi mieć dorosłego opiekuna – takie wymagania
stawia także ubezpieczyciel.
21. 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.
22. Zachęca się zwłaszcza chorych i przeszkodzonych terminowo do duchowego
pielgrzymowania z PPT.
23. 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.
24. Wydatki ostatniego tego tygodnia: 3 dalsze ryzy papieru drukarskiego A4; 2 tonery do
kserokopiarki.
25. Zakup materiałów drukarskich i ulotek rozdanych młodzieży i parafianom w czasie
Tygodnia Misyjnego ŚDM.
26. Zakup pamiątkowych płyt CD z pieśniami oraz muzyką poważną oraz hymnem na ŚDM.
27. Zakupiono 5 kg trawy na dosiewkę „Geolia”.
28. Comiesięczna składka inwestycyjna sprzed dwóch tygodni w niedzielę 10 VII wyniosła
2590 zł. Bóg zapłać!
29. A oto tytuły niektórych ciekawych filmów polecanych do oglądnięcia na czas wakacji: „Ci
erń Boga” – historia Jezusa widziana oczami apostołów (film Oscara Parra de Carrizosa)
1.
1. „Bóg nie umarł” (wytwórca: PureFlix)
2. „Czy naprawdę wierzysz?” (wytwórca: PureFlix)
3. „Młody Mesjasz” – jak dowiedział się mały Jezus, że jest Bogiem?
4. „Bernadetta – cud w Lourdes” (I nagroda za główną rolę kobiecą dla Katii Miran)
5. „Historia Roja” – pierwszy film fabularny o żołnierzach wyklętych (reż. Jerzy Zalweski)
6. „Błogosławiona wina” – o najzuchwalszej kradzieży w historii Watykanu (reż. Przemysław
Hausner i Przemysław Reichel)
7. „Bóg w Krakowie” – jedno miasto. Siedem niezwykłych historii (reż. Dariusz Regucki)
8. „Jezu ufam Tobie” – fim o miłości, która nie zna granic (przygotowany na ŚDM)
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9. Wydział Teologiczny w Tarnowie prowadzi nabór na studia teologii, etyki oraz dziejów
kultury. Info w gablocie.
10. Jeszcze składane są w kopertach pojedyncze ofiary na ogrzewanie i cmentarz –
dziękuję.
11. Na sprzątanie 300 zł przekazały trzy rodziny: M. i A. Królewscy; A. Cienki; A. i D.
Kurczab. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Anita i Stanisław Bagniccy; Maria i
Krzysztof Stasik; Bożena i Leszek Kruczek.
12. Jak już informowałem, podczas wakacyjnego okresu z racji upałów Msze św. trwają
nieco krócej.
13. I znowu proszę, by z uwagą słuchać ogłoszeń parafialnych, bo informatory na
poszczególne niedziele przygotowałem dużo wcześniej, jeszcze przed moim urlopem (w czasie
urlopu uzupełniałem jedynie ważniejsze aktualne sprawy), stąd mogą być podawane dodatkowe
bieżące nowe informacje.
14. 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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