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VIII Niedziela Zwykła – 26 lutego 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 26 II – VIII Niedziela Zwykła

  

Wtorek – 28 II – koniec pierwszego Okresu Zwykłego przed Wielkim Postem

  

I Środa Popielcowa – 1 III – rozpoczęcie okresu Wielkiego Postu

  

I Czwartek – 2 III – wotywa o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (o
powołania)

  

I Piątek – 3 III – wotywa o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

  

I Sobota – 4 III – Święto św. Kazimierza, królewicza; z racji święta nie sprawuje się wotywy o
Niepokalanym Sercu NMP)

  

I Niedziela – 5 III – I Niedziela Wielkiego Postu
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    1. Liturgia Słowa jawi nam dziś Boga, który nie zapomina o nas, mówi przez głos sumienia i
chce szczerej nasze służby.   
    2. Ta niedziela „VIII Niedziela Zwykła” jest już ostatnią przed tegorocznym
czterdziestodniowym Wielkim Postem.   
    3. Rozpoczyna ona „Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu” (26 lutego – do 5 marca 2017 r.,
czyli od niedzieli do soboty), a także kwartalne dni modlitw o ducha pokuty (1-5 III, czyli od
środy do niedzieli).   
    4. Dziś też (26 II) na sumie kolejny chrzest św. – dziewczynki Alicji Anny Buczek.  
    5. W poniedziałek 27 II przypada 30. rocznica śmierci Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego w związku z tym wysłuchamy Komunikatu Biskupa. Główna uroczystość w
Krościenku „na Kopiej Górce” o 17:00.   
    6. 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 Popielcową kończą się tzw. „ostatki”.   
    7. Środa Popielcowa z rozpoczęciem okresu wielkopostnego jest też początkiem okresu
Komunii Św. wielkanocnej.   
    8. We Środę Popielcową Msze św. odprawiane będą o godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30,
natomiast po południu ze względu na pracujących o godz. 17:00 (o 16:30 pierwsza Droga
Krzyżowa dla dzieci).   
    9. Podczas każdej Eucharystii w popielcowy dzień poświęcenie popiołu i posypanie naszych
głów na znak pokuty i podjętej drogi nawrócenia. Zachęcam też do szczerych dobrych
postanowień i wyrzeczeń.   
    10. W Środę Popielcową obowiązuje ścisły post czyli trzy posiłki, w tym jeden do syta (od 18
do 60 lat) oraz abstynencja od pokarmów mięsnych (od 14 lat do końca życia).   
    11. Dnia 1 marca od niedawna w Polsce przypada „Dzień Żołnierza Wyklętego” – a więc
pamięci i modlitwy o niepogodzonych z powojennym komunizmem narzuconym Polakom przez
sowietów.   
    12. W Środę Popielcową wydany będzie dodatkowy biuletyn – a w nim między innymi 11
zapowiedzi przedślubnych.   
    13. Od Popielca rozpoczynają się też wielkopostne pasyjne nabożeństwa: Drogi Krzyżowe: 
dla dzieci – w środy o 16:30, ogólne – w piątki o 16:30, śpiewane przez świeckich – w niedziele
o 8:00 (po prymarii), 
Gorzkie Żale
(z Kazaniem Pasyjnym) – w niedziele o 13:30 (po nich Msza św. popołudniowa bez kazania). 
 
    14. W tym tygodniu przypadają też: I Środa: Dzień Misyjny w naszej parafii: modlitwa,
składka na misje i zmiana tajemnic Róż Misyjnych po 17:00. I Środa (Popielec): Msze św. 7:00
– 9:00 – 10:30 – 17:00; o 16:30 – Droga Krzyżowa dla dzieci I Czwartek: Msze św. o 6:30 i
17:00 (z Adoracją IHS); adoracja młodzieży bierzmowanej od 15:00 do 20:00, I Czwartek: od
16:00 spowiedź przez godzinę przed Mszą św., I Piątek: Msze św. o 6:30 – 15:00 (z Godziną
Miłosierdzia) – 17:00 (z adoracją IHS); adoracja ogólna 13:30-22:00., I Piątek: po Mszy św.
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porannej objazd kapłana z Komunią św. do chorych; od 16:00 spowiedź przez godzinę przed
Mszą św.; 16:30 – Droga Krzyżowa dla dorosłych (oprawę muzyczną przygotowała grupa
„Siewcy Miłości”), I Sobota: Msze św. o 6:30 – 8:00 i wieczorem o 17:00 (ta z adoracją IHS). 
 
    15. W I sobotę (4 III) przypada Święto św. Kazimierza Królewicza – w „Białym Klasztorze”
spotkanie księży o 12:00.   
    16. W I sobotę (4 III) kończy się rozpoczęty dziś pięćdziesiąty już Tydzień Modlitw o
Trzeźwość Narodu.   
    17. Jeśli sami mamy problem z alkoholem, albo ktoś z bliskich, to z tyłu kościoła na stoliku
są ulotki z kontaktem do AA. Jarek (z naszego terenu) – 501 010 672. Spotkania: ponie
działek
: N. Sącz, ul. Waryńskiego 1, MOPiTU, godz. 17:00; 
wtorek
: Biczyce Dolne, Zespół Szkół, godz. 19:00; 
środa
: N. Sącz, ul. Królowej Jadwigi 44, Biały Klasztor, godz. 19:00; 
czwartek
: Kamionka Wielka, Dom Parafialny, godz. 18:30; 
piątek
: N. Sącz, Plac Kolegiacki 1, Szkoła przy Farze, godz. 17:45; 
sobota
: Grybów, Stara Plebania, godz. 18:00; oraz N. Sącz, ul. Jagiellońska 70, godz. 18:00; 
niedziela
: N. Sącz, ul. Królowej Jadwigi 44, Biały Klasztor, godz. 18:00 i inne. Biuro Służby Krajowej AA:
Tel/fax 22-828-04-94; infolinia: 801-033-242; e-mail: 
aa@aa.org.pl
 
    18. Za tydzień przypada też I niedziela marca: po każdej Mszy św. – ekspijacyjna Adoracja
Najświętszego Sakramentu.   
    19. Na sumie w I niedzielę marca (5 III) śpiewać będzie schola dziecięca.  
    20. Też w I niedzielę (tj. 5 marca) – zmiana tajemnic męskich po 7:00 (zaś za dwa tygodnie
9 marca: II niedziela – zmiana tajemnic żeńskich po 7:00; też w II niedzielę marca – składka na
potrzeby parafii).   
    21. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna zelatorki Marii
Rymanowicz.   
    22. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych –
w tym tygodniu: ● we środę o 18:00 – próba chóru, ● w sobotę o 9:00 – schola parafialna (na
chórze).   
    23. W salce pod kościołem cotygodniowe spotkanie z dziećmi do I Komunii i z ich rodzicami
– w piątek o godz. 18:00.  
    24. Rozgrywki w piłkę nożną halową LSO naszego dekanatu będą na terenie parafii Mogilno
w Zespole Szkół w Koniuszowej w następujących terminach: w czwartek (2 III) – ministranci
(szkoła podstawowa) – od g. 16:00; w sobotę (4 III) – lektorzy starsi (szkoła średnia) – od g.
8:00; we wtorek (7 III) – lektorzy młodsi (gimnazjum) – od g. 16:00.   
    25. Wydatki tego tygodnia: rachunek gazowy za ogrzewanie w kościele – wynosi on 7 111
48 zł  (+
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35,56 zł prowizja).
 
    26. Zapłacenie na cały rok stawki opłat w Gninie za gospodarowanie odpadami
komunalnymi – 108 zł.   
    27. Opłata wywozu mediów z WC z kościoła – 83,64 zł; za trzy 3 żarówki wymienione w
kościele 33,60 zł.   
    28. Razem wydałem sumę: 7372,28 zł.  
    29. Składka przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie sprzed tygodnia
wyniosła – 1828,35 zł.   
    30. Serdeczne dzięki Różom Różańcowym, Akcji Katolickiej i Caritas za przeprowadzenie
adoracji podczas 40-godzinnego Nabożeństwa – dziękuję też wszystkim parafianom obecnym
w ciągu całego dnia na Adoracji IHS.   
    31. Ks. Prałat jeszcze raz bardzo dziękuje za wszystko. Skomplikowana operacja
pogruchotanej miednicy została wykonana w Krakowie w Szpitalu Uniwersyteckim, a ściśle w
jednym z jego kompleksów w „Centrum Urazowym Medycyny Ratunkowej i Katastrof” przy ul.
Mikołaja Kopernika 50. Na dalszą tygodniową obserwację przewieziono go znów na ortopedię
do szpitala w Nowym Sączu. Po wypisie ze szpitala czeka go ponad trzymiesięczne leżenie pod
stałą opieką pielęgniarską (z możliwością jedynie powolnego siadania); po tym dopiero czasie
może zacząć się próba wstawania i rehabilitacja. Taka jest procedura rekonwalescencyjna
przewidziana przez specjalistów prowadzących.   
    32. W Czchowie wielkopostny Raban do Kwadratu czyli mini oaza dla gimnazjum i starszych
– 3-5 marca (patrz: plakat).   
    33. Zaś rekolekcje dla dziewcząt odbędą się w Krynicy w willi Pogoń w dniach 3-5 III
(szczegóły też w gablocie).   
    34. W Ośrodku Zdrowia w Ptaszkowej w piątek 10 III o 8:30 odbędzie się kompleksowe
komputerowe badanie wzroku dla osób powyżej 15 lat z możliwością zakupu okularów.
Rejestracja osobiście lub telefonicznie 18 445 17 25.   
    35. W kinach od 20 stycznia bardzo wartościowy film „Ślady stóp” (najnowsze dzieło
twórców filmu „Ziemia Maryi”.   
    36. Też do kin właśnie wchodzi od 17 lutego kontrowersyjny ale poruszający film Martina
Scorsese „Milczenie”.   
    37. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: Jolanta, Michał Mężyk; Halina, Piotr Majka;
Maria, Stanisław Kumorek. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Janusz, Bożena
Gaborek; Michalina Kumorek; Agnieszka, Mariusz 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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