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VII Niedziela Zwykła – 19 lutego 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 19 II – VII Niedziela Zwykła

  

Wtorek – 21 II – wsp. dow. św. Piotra Damianiego, bpa i dok. Kośc.

  

Środa – 22 II – Święto Katedry św. Piotra, Apostoła

  

Czwartek – 23 II – wsp. św. Polikarpa, bpa i męcz. – „tłusty czwartek”

  

Niedziela – 26 II – VIII Niedziela Zwykła

  

    
    1. Lit. Słowa od przebaczenia i miłości nieprzyjaciół wzywa: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem
święty, Pan, Bóg wasz!”.   
    2. W ogłoszeniach wysłuchamy Komunikatu Biskupa w związku z 50. Tygodniem Modlitw o
Trzeźwość Narodu.   
    3. W tę niedzielę (19 II) kolekta przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w
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Tarnowie.   
    4. Też w tę niedzielę na Mszy św. popołudniowej o 14:30 chrzest dziecka: Marcela Kruczka.
 
    5. W najbliższą środę (22 lutego) przypada w kalendarzu liturgicznym Święto Katedry
Świętego Piotra – Msze św. w tym dniu o 6:30 i 17:00 (po południu jak zwykle z Nowenną do
MBNP).   
    6. Symbolem „władzy św. Piotra” jest krzesło w bazylice rzymskiej – zaś z tej racji można
zyskać odpust zupełny nawiedzając kościół katedralny i pobożne odmawiając tam „Ojcze nasz”
i „Wierzę” od południa 21 II do północy 22 II.   
    7. We czwartek 23 II przypada w tradycji polskiej tzw. „tłusty czwartek”. W tym dniu u nas
Nabożeństwo Czterdziestogodzinne, czyli całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu od
Mszy św. porannej o 6:30 do Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00 (o 17:00 Msza św.
wieczorna).   
    8. A oto całodniowy porządek adoracji IHS w ramach „Nabożeństwa
Czterdziestogodzinnego”, którą poprowadzą Róże Różańcowe: 6:30 – Msza św. z
Adoracją ogólną IHS
;7:00 – róża Sylwii Kałuzińskiej; 8:00 – róża Stanisławy Hatlaś; 9:00 – róża Renaty Janus; 10:00
– róża Władysławy Królewskiej; 10:00 – róża Anny Poręby; 11:00 – róża Antoniny
Ptaszkowskiej; 12:00 – róża Heleny Ptaszkowskiej; 13:00 – róża Heleny Wacławiak; 14:00 –
róża Piotra Jelito; 15:00 – róża Ferdynanda Poręby; 16:00 – Józefa Ruszkowicza; 
17:00 – Msza św. z Adoracją ogólną IHS
; 18:00 – 3 róże misyjne Marii Rymanowicz, Justyny Janus, Kingi Jelito; 19:00 – 2 róże misyjne
Janiny Siedlarz, Katarzyny Janus; 20:00 – na zakończenie Akcja Katolicka, Caritas, młodzież
oraz trzy róże „rodziców modlących się za swoje dzieci” (zelatorek: Stanisławy Bogdańskiej,
Katarzyny Gruca i Elżbiety Kogut); 21:00 Depozycja Sanctissimum i Apel Jasnogórski.
 
    9. „Tłusty czwartek” oznacza, iż do Środy Popielcowej (1 marca) rozpoczynającej Wielki
Post pozostał raptem tydzień.   
    10. Najbliższa niedziela (8 Niedz. Zw.) jest ostatnią przed tegorocznym
czterdziestodniowym okresem wielkopostnym.   
    11. Rozpocznie ona wspomniany wyżej „Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu” (26 lutego –
do 5 marca 2017 r.).   
    12. W najbliższą niedzielę 26 II na sumie kolejny chrzest św. – Alicja Anna Buczek (za nią
też zamówiona Msza św.).   
    13. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna zelatorki
Katarzyny Janus.   
    14. Zaś przyszły wtorek (28 II) kończy w tym przestępnym 2017 roku „Pierwszą Część
Okresu Zwykłego” i tegoroczny światowy karnawał (czyli polskie zapusty). A tym samym o
północy z wtorku na środę kończą się tzw. „ostatki”.   
    15. Luty poświęcony jest konającym – pamiętajmy w modlitwie o przybliżającym się do
kresu życia i umierających.   
    16. Po feriach rozpoczynają się spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup
parafialnych – w tym tygodniu: ● w środę o 16:00 – zbiórka ministrantów, ● we środę o 16:00, tj.
przed Mszą św. wieczorną – spotkanie DSM (sala pod kościołem), ● we środę o 18:00 – próba
chóru, ● w sobotę o 9:00 – schola parafialna (na chórze).   
    17. Od tego tygodnia rozpoczną się w salce pod kościołem cotygodniowe spotkania z
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dziećmi do I Komunii i z ich rodzicami – pierwsze spotkanie w tę środę 22 II o godz.
16:00 .  
    18. Wydatki tego tygodnia: opłata za wynajem (eksploatację) pojemnika 1110 litrowego przy
cmentarzu; opłata za wydzielone usługi elektryczne w firmie „Intrakom” Sp. z.o.o. (za stary
kościół); zakup komunikantów, wina, oleju do świec; kolejne 20 ryz papieru; zakup z zapasem
odczynników do druku biuletynów: cztery tonery „JetWord” do ksero + za przesyłkę kurierską;
trzy magazynki z tonerem „TbPrint” + za przesyłkę kurierską; cztery kompatybilne magazynki z
tonerem „Krak-Jet” + za przesyłkę kurierską.   
    19. Otrzymaliśmy do zapłacenia rachunek za gaz w kościele zużyty do ogrzewania świątyni
tej zimy – wynosi on 7 tyś 111 zł 48 gr. W gablocie jest kserokopia otrzymanego
rachunku.   
    20. Sładka sprzed dwóch tygodni z I niedzieli lutego „na potrzeby diecezji” wyniosła 1532,50
zł.   
    21. Składka sprzed tygodnia z II niedzieli lutego „na potrzeby parafii” wyniosła 2872 zł.  
    22. Zbiórka do puszek na chore na raka pięcioletnie dziecko Patryka Galię wyniosła 2322,40
zł + 80 eurocentów. W gablocie kserokopia podziękowania z podpisami organizatorów na czele
z dyrektorką samorządowego przedszkola.   
    23. Jak już informowałem, znalazłem jeszcze na chórze kościoła 1 księgę do oprawy i na
chórze i w komodzie cerkwi 3 księgi – poszły do oprawy u introligatora.   
    24. Po instalacji w starej plebanii wykonywane są kolejne prace przez elektryka Mariusza
Porębę: naprawa gniazdek w kościele, dalsze oświetlenie frontonu kościoła, wymiana kabli na
słupach, oświetlenie tyłu cerkwi, montaż licznika na szopie, systemu alarmowego w st. plebanii
– w całości uiszczę mu zaległości po zakończeniu wszelkich prac.   
    25. Dziękuję: czterem rodzinom za wpłaty na konto w sumie 300 zł na rzecz drukowania
biuletynu, trzynastu rodzinom, które dokonały w grudniu i styczniu przelewu na konto parafialne
w wysokości 5371,01 zł.   
    26. Serdeczne dzięki za ofiary od poszczególnych rodzin na ogrzewanie i na utrzymanie
cmentarza parafialnego.   
    27. 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
.
 
    28. Ks. Prałat bardzo dziękuje za zainteresowanie, opiekę, odwiedziny i modlitwę; w ten
poniedziałek będzie przewieziony ze szpitala w Nowym Sączu do specjalistycznego szpitala w
Krakowie, gdzie czeka go skomplikowana operacja.   
    29. W czasie ferii zaczął szwankować wzmacniacz w nowym kościele – czeka nas więc w
tym tygodniu jego naprawa.   
    30. 17 kutego do kin wszedł film fabularny o życiu i męczeństwie bł. Karoliny Kózka pt.
„Zerwany kłos”. Polecam!   
    31. W Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach od 17-19 II trwa III sesja Kursu Ceremoniarza i
Animatora Liturgicznego.   
    32. W najbliższą sobotę 25 II o 18:00 w Krakowie na Turon Arenie <<Musical o życiu Jana
Pawła II „Karol”>> – widowisko z udziałem: Edydty Gepert, Anny Wyszkoni, Piotra
Cugowskiego, Wojciecha Cugowskiego, Jacka Kawalca (w roli Jana Pawła II). Szczegóły: na
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plakacie w gablocie i na ulotkach na stole.   
    33. Informuję jeszcze raz, iż trwają badania geofizyczne (metodą sejsmiczną) na terenie
gminy w dniach od 3 stycznia do 31 maja 2017 na terenie całej gminy. Na nasze posesje, po
uzgodnieniu terminu z właścicielami działek, wjeżdżać będą 4 samochody wibrosejsmiczne, a w
trudnodostępnych miejscach prowadzone będą eksplozje materiałami wybuchowymi na
profilach 2D. Za szkody przysługuje odszkodowanie. Więcej szczegółów – w gablocie.   
    34. Rekolekcje dla naszych gimnazjalistów (III klasy) odbędą się w DR Opoka w Starym
Sączu 10-12 III. Koszt 120 zł.   
    35. Rekolekcje parafialne – Renowacja Misji.   
    36. 36. Świętych – będzie przed Niedzielą Palmową od V Niedzieli Wielkiego Postu do
środy włącznie, tj. 2-5 kwietnia. Wtedy też będą rekolekcje szkolne podstawówek i gimnazjum. 
 
    37. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: Bożena, Edward Pazgan; Stanisława, Jan
Hatlaś; Anna, Mariusz Hatlaś. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Jolanta i Michał
Mężyk; Halina i Piotr Majka; Maria i Stanisław Kumorek.   
    38. Do nabycia na stoliku gazety: „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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