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IV Niedziela Zwykła – 29 stycznia 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 29 I – IV Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Anieli Merici, dziew.; oraz: bł. Bolesławy
Lament, dziew. (op. się)

  

  

Wtorek – 31 I – wsp. św. Jana Bosko, prezb.

  

  

I Środa – 1 II – Dzień Misyjny w naszej parafii
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I Czwartek – 2 II – Święto Ofiarowania Pańskiego („MB Gromnicznej”)

  

  

I Piątek – 3 II – wsp. dow. św. Błażeja, bpa i męcz.; albo: św. Oskara, bpa; albo: wotywa o
Najśw. Sercu Pana Jezusa

  

  

I Sobota – 4 II – wotywa o Niepokalanym Sercu NMP

  

  

I Niedziela – 5 II – V Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Agaty, dziew. i męcz. (opuszcza się z
racji niedzieli)

  

    
    1. Liturgia Słowa wychwala dziś pokorę serca wszystkich „ubogich w duchu” i cichych, i
cierpiących prześladowania…     
    2. Dziś, w tę niedzielę (29 I) w kończącym się okresie kolędowym chór zaśpiewa kolędy
podczas „wotywy”, tj. na Mszy św. o 9:00 (jak było to już zapowiedziane, kolędowanie
rozpocznie się 10 minut wcześniej, o 8:50).     
    3. Zaś muzyczny zespół młodzieżowy „Siewcy Miłości” kolędować będzie także dziś (29 I),
na „sumie” o 10:30.     
    4. Też tę niedzielę „na sumie” udzielę pierwszego w tym roku Chrztu św. – łaski tej dostąpi
Emilia Faustyna Śmierciak.     
    5. Również dziś, w czwartą niedzielę zwykłą (29 stycznia) obchodzi się „Światowy Dzień
Chorych na Trąd”.     
    6. Cały miesiąc luty poświęcony jest konającym – zachęcam do modlitwy za odchodzących
już z tego świata do wieczności: „o łaskę dobrej śmieci”.     
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    7. W poniedziałek 30 I rozpoczyna się w wielu parafiach triduum i spowiedź dla kobiet przed
Świętem Ofiarowania Pańskiego, czyli „MB Gromnicznej”.     
    8. Pierwsza środa lutego (1 II) – jak zwykle co miesiąc to „Środa Misyjna”; Msza św. o godz.
17:00; podczas niej składka na misje i zmiana tajemnic w Różach Misyjnych.     
    9. Intencja ogólna dla Róż Różańcowych na luty: „Aby ludzie przeżywający próby,
zwłaszcza ubodzy, uchodźcy i spychani na margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali
wsparcie w naszych wspólnotach”.     
    10. We czwartek Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli „MB Gromnicznej” – Msze św. z racji
dnia roboczego są w następującym porządku: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 17:00 (o 17:00 jedna z
intencji mszalnych: „za rodziny odwiedzane po kolędzie”).     
    11. Procesja ze świecami i poświęcenie tychże gromnic – zapalamy je: do„chwała”, na
Ewangelię i M. Eucharystyczną.     
    12. Również czwartek 2 II jest Światowym Dniem Życia Konsekrowanego.    
    13. Składka z tego dnia (2 lutego) przeznaczona jest na zakony klauzurowe w diecezji.    
    14. To także pierwszy czwartek lutego – stąd jak co miesiąc modlitwa o powołania
kapłańskie i zakonne.     
    15. W I czwartek (2 II) Adoracja Najświętszego Sakramentu przez młodzież gimnazjalną jak
zwykle od 15:00 do 20:00.     
    16. Dzień 2 II jest także w tym roku 42 rocznicą święceń biskupich ks. bpa Wł.
Bobowskiego, biskupa seniora naszej diecezji.     
    17. Dnia 3 lutego przypada „Pierwszy Piątek Lutego” – spowiedź: godz. 16:00.    
    18. 3 II – jak co I piątek – kapłan udaje się do chorych z Komunią Świętą o godz. 7:30.     
    19. W I piątek miesiąca także ogólna Adoracja IHS od 13:30 do 22:00.    
    20. Msze rano o 6:30 (z Litanią do Serca Pana Jezusa), po południu około 15:30 (z Godziną
Miłosierdzia od 15:00) i wieczorem o 17:00 (z Adoracją Sanctissimum i Aktem Zawierzenia).
 
 
    21. Wieczorem w I piątek – comiesięczna konferencja dla gimnazjalistów w ramach
przygotowania do s. bierzmowania.     
    22. W I piątek z racji wspomnienia liturgicznego św. Błażeja – patrona od chorób gardła –
błogosławi się świece i owoce ku jego czci, oraz udziela „sakramentaliów” błogosławienia gardła
z przyłożeniem świec.     
    23. W I sobotę miesiąca (4 II) Msze św. o 6:30 i 8:00 (z litanią do MB) i o 17:00 (z Adoracją
IHS).     
    24. Zachęcam do odprawiania „Pięciu Pierwszych Sobót” jak nas zachęcał w swym Liście
nasz Biskup, i podobnie jak to czyni wielu parafian w przypadku „Dziewięciu Pierwszych
Piątków”.     
    25. W niedzielę za tydzień (5 II) przypada I niedziela miesiąca, stąd po Mszach św.
Adoracja Najświętszego Sakramentu.     
    26. Z tej racji przez całą niedzielę nie ma w czasie Mszy św. zwyczajowej odnoszącej się do
czytań mszalnych „homilii”, bądź też tematycznego tradycyjnego „kazania” (o 9:00 jedna
intencja mszalna: za rodziny odwiedzane po kolędzie).     
    27. Choć 5 II z racji liturgii niedzielnej opuszcza się w tym roku wspomnienie św. Agaty –
jednak można pobłogosławić „na św. Agatę” chleb i wodę (oraz sól) używane ku jej czci.
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    28. Informuję, iż w przyszłą niedzielę (5 lutego) urlop zakończy ks. wikariusz, a rozpocznie
ks. proboszcz.     
    29. Proszę w tym tygodniu o rozebranie dekoracji – bo 2 II kończy się „okres kolędowania”
w Kościele w Polsce.     
    30. Dziękuję scholii, chórowi, zespołowi i parafianom za wspólne kolędowanie.    
    31. Dziękuję również przybyłemu w piątek z kolędą i z życzeniami z Niecieczy całemu
autobusowi kolędników.     
    32. Wikariusz parafii ks. Jan przebywa na urlopie, dlatego Msze św. „od uczestników
pogrzebu” odprawia poza parafią.     
    33. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn zelatora
Piotra Jelito.     
    34. Z racji ferii zawiesza się spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup
parafialnych w obu tygodniach.     
    35. Natomiast chłopcy z LSO będą ze mną wyjeżdżać na lodowisko w tym pierwszym
tygodniu ferii według grafiku: w po niedziałek o 15:00 ministranci z klasy III i IV; ● we
wtorek o 15:00 ministranci z klasy V i VI; ● w sobotę o 9:00 lektorzy.
 
 
    36. Wydatki tego tygodnia: Zakup 10 ryz papieru (5000 sztuk) do powielania biuletynu na
kserokopiarce; inne wydatki: za wejściówki na lodowisko dla 12 DSM-ek oraz wypożyczenie
łyżew; a także za 2 pizze dla nich; artykuły spożywcze dla robotników; 4 pizze dla nich i 7 dla
kolędnikówł.     
    37. Wydałem na opłaty składkowe dla Akcji Katolickiej z naszej parafii oraz na drogę do
Tarnowa. Kupno 70 litrów zmywalnych farb na ściany, pędzle, folie, duże i małe wałki 50 litrów
unigruntu, barwniki oraz symboliczna zapłata za robociznę i na paliwo za drogę.     
    38. Wydatki na akcesoria i robociznę przy malowaniu podłogi w starej plebanii oraz
przygotowanie pozostałych cykliniarką i frezarką pod położenie paneli (kapon, podkład pod
lakier, lakiery podkładowy i nawierzchniowy, papiery cierne do cykliniarki, pędzle itp.); kremowa
farba do rur i grzejników oraz żółta.     
    39. Za tydzień zaś, rozliczenie z zakupu paneli w nowosądeckiej firmie DDD (od
poniedziałku kładzenie ich w 8 izbach).     
    40. We środę o 14:00 uczestniczyliśmy w pogrzebie naszej 97 letniej parafianki śp. Anny
Pazgan. Wcześniej przy jej ciele modlono się na różańcu w cerkwi w poniedziałek i wtorek o
16:00 oraz we środę w kościele o 13:30.     
    41. Za jej nieśmiertelną duszę odprawionych będzie 120 Mszy św. (w tym 108 indywidualnie
zamówionych i 12 od uczestników pogrzebu. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym!     
    42. Natomiast wczoraj zmarła śp. Czesława Górka jej pogrzeb odbędzie się w poniedziałek
o godz. 13:00. Modlitwa różańcowa w cerkwi przy jej zwłokach będzie w tę niedzielę o g. 16:00;
w poniedziałek zaś w kościele o g. 12:30.     
    43. W najbliższą środę po Mszy św. wieczornej o 18:00 spotkanie na plebanii parafialnego
oddziału Akcji Katolickiej.     
    44. Doszło po ślubowaniu troje nowych członków Akcji Katolickiej: małżeństwo pp. A. i M.
Jaworów oraz p. M. Groń.     
    45. Przy końcowym malowaniu ścian wszystkich 9 pomieszczeń starej plebanii pracowało 4
mężczyzn: Grzegorz Glazer, Wojciech Knap oraz tradycyjnie Grzegorz Kaczówka i syn Maciej –
Bóg zapłać! Natomiast za cyklinowanie i frezowanie
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pod panele w 8 izbach oraz zapuszczenie i 
malowanie podłogi
holu dzięki p. Wiesławowi Krokowi.
 
 
    46. Dziękuję p. Lucynie Górskiej za 50 urodzinowych róż przekazanych do kościoła.    
    47. Elektrykowi Mariuszowi Porębie dziękuję za zrobienie przejściówkowej „łączki kabla” do
siły 360 V z 5 na 4 bolce.     
    48. Zamiast kolejkowej pracy w dziesiątce dziesiętnika Tadeusza Ramsa ofiarę 50 zł złożył
Roman Gaj – dzięki.     
    49. Wielkie dzięki za ofiary od poszczególnych rodzin na ogrzewanie oraz na utrzymanie
cmentarza parafialnego.     
    50. Wpłat na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarza można dokonywać tradycyjnie w
kopertach na tacę, albo też przelewem na konto parafialne: PKO BP SA Oddział I w
Nowym Sączu – Nr 50 1020
3453 0000 8102 0008 2370
.
 
 
    51. Trwa okres rozliczeniowy podatku – na stoliku ulotki ze sposobem odliczenia 1 % z PIT
na Caritas naszej diecezji.     
    52. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: J. i K. Jaworscy, L. i R. Górska; E. i C. Velarde
Vasquez. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Kazimiera Kocemba; Dorota i Marian
Kocemba; Anna i Stanisław Siedlarz.   
    53. Do nabycia na stoliku gazety: jeszcze „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny”
(4 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł);
„Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik
„Wieści Gminne” (3 zł   
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