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XX Niedziela Zwykła – 20 sierpnia 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 20 VIII – XX Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Bernarda, opata i dokt. Kośc.
(opuszcza się)

  

Poniedziałek – 21 VIII – wsp. św. Piusa X, pap.

  

Wtorek – 22 VIII – wsp. Najświętszej Mari Panny, Królowej

  

Środa – 23 VIII – wsp. dow. św. Róży z Limy, dziew.

  

Czwartek – 24 VIII – święto św. Bartłomieja Apostoła

  

Piątek – 25 VIII – wsp. dow. św. Ludwika; albo: św. Józefa Kalasantego, prezb.

  

Sobota – 26 VIII – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
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Niedziela – 27 VIII – XXI Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Moniki (opuszcza się)

  

    
    1. Lit. Słowa uczy i nas wiary Kobiety Kananejskiej poddanej trudnej próbie – Pan oczekuje
bezgranicznego zaufania i prawości.   
    2. Sierpień powinien wszystkich nas mobilizować do trzeźwości i dobrowolnej abstynencji.  
    3. W tę niedzielę (20 VIII) na wszystkich Mszach św. homilię wygłosi nasz rodak – brat Jan
Mężyk.   
    4. Natomiast po Mszach św. na zewnątrz zbierać on będzie kolektę do puszek na misje w
Burkina Faso, gdzie pracuje.   
    5. W ramach ogłoszeń odczytany będzie Komunikat Biskupa Tarnowskiego dotyczący
zbiórki pieniędzy na wsparcie dla ofiar tragicznej wichury w Polsce. Zbiórka ta będzie zebrana
przez panie z Caritas do puszek w przyszłą niedzielę 27 VII.   
    6. We czwartek przypada Święto św. Bartłomieja Apostoła. Msze św. o 6:30 i 18:00.  
    7. W sobotę zaś przypada Uroczystość NMP Częstochowskiej „Śluby Jasnogórskie” – Msze
św. o 6:30 – 8:00 i o 13:00 ślubna.   
    8. W sobotę o 13:00 w sakramentalny związek małżeński wstąpi kolejna para narzeczeńska:
Artur Chudy i Maria Kachniarz.   
    9. Najbliższa niedziela 27 sierpnia, jako ostatnia w miesiącu, będzie tzw. „Trzecią Niedzielą
Synodalną” z właściwą liturgią.   
    10. Gminne Dożynki odbędą się w Królowej Górnej 27 sierpnia (niedziela) o godz. 13:00 na
placu przy remizie OSP. W programie: uroczysta Msza św.; część obrzędowa dożynek; część
artystyczna; konkursy; zabawa ludowa.   
    11. W związku z tym nie będzie Mszy św. popołudniowej o 14:30 w starym kościele –
intencja z niej przeniesiona na godz. 10:30.  
    12. W niedzielę 27 sierpnia Msze św. będą więc w następującym porządku: nowy kościół:
7:00 – 9:00 i 10:30; stadion: 13:00.  
    13. W niedzielnych Godzinkach przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki Władysławy
Królewskiej.   
    14. W sakramentalny związek małżeński zamierzają wstąpić – zapowiedź trzecia: Adam
Wacławiak z Królowej Polskiej; oraz: Karolina Katarzyna Kremer z Krakowa, Bogucianki.
 
    15. Także pragną zawrzeć sakrament małżeństwa – zapowiedź pierwsza: Mateusz Jan
Poręba, zam. Królowa Polska; oraz: Urszula Magdalena Wójcik, zam. Barcice.  Kto
wiedziałby o jakichś przeszkodach do zawarcia tego sakramentu, powinien zgłosić to w
kancelarii parafialnej.
 
    16. W minioną sobotę zmarł nasz parafianin Kazimierz Kruczek z „Ząbrówki” – Mszalnica;
różaniec przy trumnie w cerkwi w sobotę o 18:00 i dziś po Mszy św. popołudniowej o 16:00.
Pogrzeb jutro, tj. w poniedziałek o 13:00 (wcześniej różaniec o 12:30).   
    17. Na czas wakacji do odwołania nie ma żadnych spotkań formacyjnych, zbiórek oraz prób
różnych grup parafialnych.   
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    18. Wydatki tego tygodnia (dość pokaźne): przekazałem zgodnie z umową 5 % Annie
Majda, jako gratyfikacja za napisanie programu uzysku 50 tyś zł w ramach przyznanej naszej
parafii i otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.
 
    19. Zakup 100 kg (2 wałki) ocynkowanego płaskownika „bednarka” (40x250mm) do
uziemienia odgromienia na cerkwi; 2 worki cementu oraz 48 mb Agro-włókniny; 50 puszek
elektrycznych do ziemi; zaprawa murarska, gładź szpachlowa oraz gips szpachlowy – po
jednym worku.   
    20. Zakup w szkółce „M-Park” w Starym Sączu różnych iglaków do posadzenia koło
schodów do nowego kościoła: 20 sztuk stojących tui; oraz 20 płożących się różnych odmian
iglaków po pięć z każdego gatunku: juniperus old gold; juniperus communis re panda;  juniperus
Sabina tamarisci folia; juniperus squamata blue carpet; a także 14 sztuk różnych bylin do
wsadzenia przy dolnym parkingu..   
    21. Należy nadmienić, że aż 40 szt. bylin otrzymaliśmy darmowo od właścicielek kwiaciarni
„Lobelia” w Kamionce Wielkiej.   
    22. Naprawa pchanej kosiarki (spawanie elementów, remont linki gazu i manetki,
czyszczenie i regulacja gaźnika). Zakup substratu torfu 5 x 250 litrów; oraz ziemi uniwersalnej
do kwiatów – 7 x 80 litrów. Nabycie 4 worków grubego granulatu sosnowej kory drzewnej
podsypanej koło nowej plebanii.   
    23. Kupiłem 3 żarówki energooszczędne (wymiana w żyrandolach w kościele).  
    24. Dwie pizze dla sobotnich robotników (w bonusie dwie cole); dwie zgrzewki wody
mineralnej, 30 lodów czterosmakowych w kubkach oraz 2 butelki pepsi; kawa; inne spożywcze
produkty.   
    25. Trzej lektorzy, którzy byli na oazie dla LSO otrzymali od parafii obiecane przy zapisie po
100 zł – razem 300 zł (jako wsparcie do całego wpisowego na oazę.   
    26. Składka inwestycyjna na potrzeby parafii z poprzedniej niedzieli wyniosła 3291,50 zł +
50 $ CAN.   
    27. Składka na Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie i Tarnowie przeniesiona z niedzieli na
15 VIII wyniosła 1909 zł.   
    28. Na ten wtorek planowane jest zakończenie prac przy starym kościele (podbicie
betonowymi stopami ścian cerkwi, zrobienie betonowych przypór wokół cerkwi, zrobienie opaski
melioracyjnej rurowo-grysowej oraz pasa workowanej warstwy drenażowej, odprowadzenie
rurami bezpośrednio do potoczka deszczowej wody z rynien). Prace te wykonuje je firma
„Madejski-Olszański” mająca uprawnienia do prac przy zabytkach.   
    29. Zakończenie tych prac wiąże się też z odbiorem konserwatorsko-budowlanym, stąd do
południa zbierze się to konsylium.   
    30. Serdecznie dziękuję mężczyznom z grupy dziesiętnika Alojzego Barskiego – pracowali:
Andrzej Janus, Mieczysław Janus, Krzysztof Janus, Michał Janus (za niego żona Anna),
Mateusz Janus (za niego Paweł Janus), Marian Radzik (za niego Łukasz Janus); zamiast pracy
ofiarę złożyli: Ryszard Górski (100 zł), Carlos Velarde Vasquez (50 zł).   
    31. Panowie układali płaskie łupane kamienie przy schodach przed nowym kościołem,
zwieźli worki z klińcem oraz dwóch z nich (pp. Andrzej i Mieczysław) na linach poprawiało
dachówki na nowym kościele i na nowej plebanii.   
    32. Również serdecznie dziękuję kobietom z grupy dziesiętnika Jana Nowaka – pracowały:
Maria Gaborek, Anna Nowak, Sylwia Poręba, Krystyna Borkowska (za nią Emilia Poręba),
Janina Witek (za nią Grażyna Stelmach), Maria Siedlarz, Zdzisława Poręba, Bogusława
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Ogorzałek (za nią syn Filip). Panie te wykonały kilka prac: napuszczanie olejem klocków pod
kwiatami koło cerkwi, nasadzanie tui i jałowców przy schodach oraz plewienie terenu, sadzenie
bylin w donicach przy dolnym parkingu.   
    33. Zamiast pracy w grupie dziesiętnika Romana Pazgana 100 zł złożyły: Anna Sikora oraz
Monika Hombek.   
    34. Zaś na sobotę proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Mariusza Hatlasia. Będzie nadal
kładzenie kamienia na kolejnej skarpie.   
    35. Również na sobotę proszę kobiety z grupy dziesiętnika Edyty Ząber. Będzie praca
sprzątnięcia starej plebanii po prawie miesięcznym mieszkaniu na niej robotników przy cerkwi
oraz prace pielęgnacyjne (wygrabienie ziemi i kamyczków).   
    36. Dziękuję gospodarzowi J. Gaborkowi i Mariuszowi Michalikowi za tymczasowe
prowizoryczne poprawienie ogrodzenia łemkowskiego i spięcie pasem kolejnej lipy pękniętej
przy tym cmentarzu (rozpłatany pień). Gospodarzowi dzięki za cięcie gałęzi.   
    37. Wielkie dzięki dla właścicielek Kwiaciarni „Lobelia” w Kamionce Wielkiej za nieodpłatne
przekazanie naszej parafii aż 40 szt. bylin, które posadziły panie przy dolnym parkingu.
Dziękuję p. B. Gaborek – za ofiarowaną jukę (wsadzona koło nowej plebanii).   
    38. Dziękuję pewnej rodzinie za palmę zafundowaną i przywiezioną quadem – będzie odtąd
w kaplicy bocznej.   
    39. Trwa XXXV Piesza Pielgrzymka Tarnowska – iść będzie przez 9 dni do 25 sierpnia (w
tym dniu wejście od ul. Hektarowej).   
    40. W nocy z 24/25 VIII, czyli o 1:00 (z czwartku na piątek) sprzed kościoła wyruszy też
autokarowa pielgrzymka „na wejście PPT”. Zorganizowana przez p. Sołtys wsi Królowa Górna.
Kontakt pod tel. 18 445-67-52 lub 882-162-419.   
    41. „Kim On właściwie jest. Idźcie i głoście” to hasło XXXV Pieszej Pielgrzymki Tarnowskiej
na Jasną Górę. Radio RDN Małopolska i Nowy Sącz transmitują Msze św. w Tarnowie i
Częstochowie oraz każdego dnia przekazuje relacje z pielgrzymki. Zachęcam do
pielgrzymowania duchowego. Więcej informacji o pielgrzymce można uzyskać na stronach
internetowych http://pielgrzymkatarnowska.pl   
    42. W Pasierbcu trwa tygodniowy odpust ku czci MB Pocieszenia (19-27 sierpnia)
połączony z konsekracją kościoła i poświęceniem Ołtarza Bożego Miłosierdzia w sobotę 19 VII
o 11:00 (ks. Bp Andrzej Jeż). Szczegóły – na plakacie w gablocie.   
    43. 23-27 sierpnia (środa-niedziela) – Uroczystości Odpustowe u ks. jezuitów w kościele
przy ulicy ks. Piotra Skargi 10 ku czci MB Pocieszenia – Sądeckiej Pani (szczegóły na plakacie
w gablocie).   
    44. 16 IX o 8:30) sprzed kościoła wyruszy „Pielgrzymka Górska” do Litmanovej na Słowacji.
Zapisy: tel. 18 445 64 04. Patrz: plakat.   
    45. W wakacje z powodu upałów cotygodniowa liturgia niedzielna w miarę możliwości jest
nieco krótsza niż zwykle.   
    46. Od 18 sierpnia wszedł do kin nowy film o tematyce religijnej: „Fatima – ostatnia
tajemnica”. To hiszpańska produkcja na styku filmu fabularnego i dokumentu. Wiele wątków
tego intrygującego filmu odnosi się do Polski. Szczegóły: na plakacie.   
    47. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Władysław i Stanisława Siedlarz; Robert i
Agnieszka Duda; Maria Niemiec. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Stanisław i Maria
Basta; Sylwester i Alina Kiełbasa; Jan i Maria Trojan. 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”
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(3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł
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