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XXV Niedziela Zwykła – 18 września 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 18 IX – XXV Niedziela Zwykła; albo: święto św. Stanisława Kostki, zak. Patrona
Polski (opuszcza się)

  

Poniedziałek – 19 IX – wsp. dow. św. Januarego, bpa i męcz.

  

Wtorek – 20 IX – wsp. śś. Andrzeja Kim Taego, prezb., Pawła Chong Hasang i Towarzyszy,
męcz.

  

Środa – 21 IX – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

  

Piątek – 23 IX – wsp. św. Pio z Petrelciny, prezb.

  

Niedziela – 25 IX – XXVI Niedziela Zwykła; albo: wsp. bł. Władysława z Gielniowa, prezb.
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    1. Liturgia Słowa ostro potępia wszelkie przejawy gnębienia słabszego, kupowania
ubogiego, a pochwala roztropność.   
    2. W tę niedzielę (18 IX) przypada Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jest to
także „patronalne święto młodzieży polskiej” (w dniu św. Stanisława Kostki). Wczoraj – 77
rocznica agresji Rosji na Polskę (17 IX 1939 r.).   
    3. Trwa tygodniowy odpust w Limanowej – szczegółowy program na plakacie w gablocie
przed kościołem.   
    4. Stąd dziś (18 IX) centralna diecezjalna uroczystość Jubileuszu 1050 Rocznicy Chrztu
Polski połączona z Jubileuszem 50 Rocznicy Koronacji Piety Limanowskiej – sumie o 11:00
przewodniczy metropolita ks. kard. Stanisław Dziwisz.   
    5. Kończy się też dzisiaj tygodniowy odpust w Sanktuarium MB Bolesnej w Czarnym
Potoku.   
    6. 18 IX w Ptaszkowej przypada odpust ku czci MB Radosnej – suma o 11:00 (po raz
pierwszy w nowym kościele).   
    7. Przed świątyniami diecezji zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie i Tarnowie.   
    8. W tym dniu obchodzone są imieniny ks. bpa dra Stanisława Salaterskiego, biskupa
pomocniczego.   
    9. We środę obchodzi się w Kościele święto św. Mateusza – Apostoła i Ewangelisty: Msze
św. o 6:30 i 18:00.   
    10. W przyszłą niedzielę (25 IX) w naszej diecezji odbywa się Diecezjalna Pielgrzymka do
Szczepanowa o charakterze przebłagalnym i wynagradzającym za grzechy przeciwko
trzeźwości – jest to także „Dzień Modlitw o Trzeźwość”.   
    11. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki Heleny
Ptaszkowskiej.   
    12. We środę 14 IX o g. 15:00 odbył się pogrzeb parafianina śp. Józefa Witka z
Mszalnicy-Zagóry zmarłego 12 IX. Za jego duszę odprawionych będzie 145 Mszy św.
zamówionych indywidualnie (129) i od uczestników pogrzebu (16).   
    13. Zaś w sobotę 17 IX o g. 10:00 uczestniczyliśmy w pogrzebie śp. Bolesława Siedlarza z
Królowej Górnej zmarłego 15 IX. Różaniec przy jego zwłokach, tak jak i w poprzednim
pogrzebie, był w cerkwi codziennie o 17:00. Za jego duszę odprawionych będzie 45 Mszy św. –
z czego 35 indywidualnych i 10 od uczestników pogrzebu. Pokój ich duszom!   
    14. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu:  

  

● we wtorek o 17:30 – zbiórka lektorów

  

● we środę o 17:00, tj. przed Mszą św. wieczorną – spotkanie DSM (sala pod kościołem)

  

● we środę o 19:00 – próba chóru
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● w piątek o 17:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów

  

● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (I oraz II sala pod kościołem)

    
    1. Wydatki tego tygodnia: remont pchanej jednobębnowej kosiarki rotacyjnej (ostatniej
maszyny nie remontowanej od lat): wymiana 3 łożysk, 3 noży, 3 gniazd do nich, dedykowanych
tym nożom 3 śrub, pasek klinowy napędu bębna, spawanie stalowej ramy nośnej i nitowanie
popękanej plastikowej osłony.   
    2. Zapłata za 18 szyb wymienionych w starej plebanii; za kilka puszek niemieckiego kitu
zużytego do nich; za robociznę szklarza Stanisława Wnęka z Niecieczy; za dowóz szklarza i
robociznę pomocnika Maćka; zakup: różnej długości miedzianych gwoździ i małego młoteczka
oraz kolejnych tub silikonu; pistolet malarski.   
    3. Wydatki na „catering” podczas odpustu firmie „Eddar” E. i D. Wielochów z DW „Kana” za
25 obiadów; za zamówione na tę uroczystość placki; za pizzę dla „robotników z dziesiątki”.
 
    4. Comiesięczna składka inwestycyjna, która przypadła 11 IX, tj. w dniu odpustu
zewnętrznego wyniosła aż 3674 zł.   
    5. Dziękuję mężczyznom i młodzieńcom z grupy dziesiętnika Stanisława Lebdy – pracowali
przy plantowaniu ziemi: Stanisław Lebda (za niego Marek Kruczek), Jacek Kachniarz,
Dariusz Aleksandrowicz, Tadeusz Homoncik, Edward Homoncik, Marek Ślipek (za niego Michał
Poręba), Jacek Kruczek oraz Anna Poręba (plewienie chwastów) i młodzieńcy Kamil Michalik i
Mateusz Michalik (zbieranie i wywózka kamieni).   
    6. Serdecznie pragnę też podziękować p. Annie Michalik za skalniaki ofiarowane i
posadzone przez nią przy kościele.   
    7. Na sobotę proszę mężczyzn z grupy Krzysztofa Ruszkowicza – znów będą prace
ziemno-porządkowe koło kościoła.   
    8. Przynosimy rękawice, łopaty, szpadle, kilofy. Jeśli przyjdą kobiety czy dzieci – dla nich
mam także lżejszą pracę.   
    9. Dziękuję Urzędowi Gminy za uzyskanie pozwolenia w „ochronie środowiska” i obcinkę
przez wykwalifikowaną firmę suchostanów na lipie przykościelnej. Także dzięki odpowiedniej
urzędniczce (parafiance) pilotującej tę sprawę podczas moich starań w tym zakresie.   
    10. Dziękuję też Damianowi Siedlarzowi za kierowanie ruchu przy kościele na dolne parkingi
podczas tej pielęgnacji.   
    11. Dobre plastikowe 5 okien i fotel na starą plebanię ofiarowała parafii pewna parafianka.
Bóg zapłać!   
    12. Gospodarz z Bińczarowej wykosił, wysuszył i gratis zebrał dla zwierząt drugi pokos
trawy z działki nad kościołem.   
    13. Dziękuję gospodarzowi za wykaszanie przez cały tydzień kolejnych odcinków traw i
chwastów koło kościoła.   
    14. Dzięki za niesione wieńce i feretrony i wszelaką asystę – sołtysom (z ekipą) za
pozbieranie dekoracji po odpuście.   
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    15. Mieszkańcom Królowej Polskiej dziękuję za wino, komunikanty i owoce w darach
ofiarnych niesionych w odpuście.   
    16. A we wspomnianym odpuście wzięło w sumie udział 18 księży – za pomoc dziękuję ks.
Wikariuszowi i ks. Prałatowi.   
    17. I w tym tygodniu (w poniedziałek) trwały prace wstawiania nowych szyb w miejsce
popękanych – wykonywali je: Stanisław Wnęk i Maciej Kaczówka z Niecieczy. Dokupiono też
specjalny kit do wiązania z drewnem.   
    18. Otrzymałem za wyżej wspomnianą symboliczną kwotę 210 zł szyby do wstawienia do 18
okien w starej plebanii.   
    19. Sołtysi zapraszają na zebrania wiejskie w sobotę 24 IX (sprawozdanie, podział
funduszu, sprawy bieżące) w szkołach: · w Królowej Polskiej o godz. 16:30 dla
mieszkańców Królowej Polskiej i Mszalnicy-Zagóra (patrz afisz), · w Królowej Górnej o godz.
19:00 dla mieszkańców tego sołectwa (również patrz: obwieszczenie w gablocie). 
 
    20. Sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zapraszają
na Miasteczko Modlitewne, które odbędzie się w dniach 23-25 IX w Zabawie w ramach
dziękczynienia za Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Zgłoszenia do 20 IX 2016 r. w formie
elektronicznej. Szczegóły na stronie  www.miasteczkomodlitewne.pl   
    21. 23 IX – Diecezjalna Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ do katedry –
Sanktuarium MB Bolesnej pod hasłem: „Najświętsze Serce Jezusa Źródłem Bożego
Miłosierdzia” (16:00 – zbiórka przed Bramą Miłosierdzia; 17:00 – przywitanie przez kustosza i
Adoracja; 18:00 – Msza św. biskupia z przyjęciem nowych członków i Agapą; 20:15 – Droga
Krzyżowa i Apel z błogosławieństwem). Dokładny program w gablocie.   
    22. 24 IX – Rajd do Litmanovej na Słowacji (Szczawnica – Biała Woda). Zapisy u M.
Rymanowicz i St. Bogdańskiej.   
    23. Prowadzony jest nabór na Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie na kierunki:
dziennikarstwo i komunikacja społeczna; praca socjalna; nauki o rodzinie. Są to studia
licencjackie i magisterskie. Nadto prowadzone są studia doktoranckie z teologii, filozofii i historii.
Dyplomy uczelni uznają: RP i inne kraje UE. Szczegóły w gablocie na afiszu.   
    24. Duszpasterstwo Małżeństw i Rodzin zaprasza małżeństwa i rodziny w niedzielę 25 IX do
udziału w XXXII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.   
    25. 29 IX (czwartek) w Gródku nad Dunajcem spotkanie Akcji Katolickiej (nt. katolicyzm a
islam) – zapisy do 26 IX.   
    26. Dziękuję nowożeńcom A. Siedlarz i R. Kacprowicz za weselne placki.  
    27. Z wcześniejszej kolejki 100 zł na sprzątanie przekazała rodzina Ewy i Arkadiusza Ziaja.
Bóg zapłać.   
    28. Z grup roboty przy kościele w dniu 3 września zamiast pracy ofiarę 50 zł złożył Grzegorz
Wolak. Dzięki.   
    29. Z nieco wcześniejszej kolejki dziesiątki Jana Nowaka ofiarę pieniężną zamiast pracy
złożyli nie mogące przyjść w tym dniu do pomocy przy kościele 2 rodziny: Edyta i Dariusz
Wielocha (100 zł) oraz Janina i Tadeusz Witek (50 zł).   
    30. Z poprzedniej zaś kolejki pracy dziesiętnika Stanisława Karpiela ofiarę 60 zł przekazał
Kazimierz Czernecki.   
    31. Na sprzątanie 100 zł przekazała rodzina: Grażyny i Jana Górka. Do sprzątania
dokładają się kolejne 3 rodziny: Danuta i Krzysztof Budaj; Krystyna i Józef Janiczek; Anna
Sikora.   
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    32. 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).   
    33. Również do nabycia z tyłu kościoła „Kalendarze Rolników” (21 zł) i kalendarze ścienne
(4 zł).   
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