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XXV Niedziela Zwykła – 20 września 2015

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 20 IX – XXV Niedziela Zwykła; albo: śś. Andrzeja Kim Taegon, prezb., Pawła Chong
Hasang i Towarzyszy, męczenników (z racji niedzieli opuszcza się)

  

Poniedziałek – 21 IX – Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty

  

Środa – 23 IX – wsp. św. Ojca Pio z Petrelciny, prezb.

  

Piątek – 25 IX – wsp. bł. Władysława z Gielniowa, prezb.

  

Sobota – 26 IX – wsp. dow. śś. Kosmy i Damiana, męczenników; oraz śś. Wawrzyńca Ruiz i
Towarzyszy, męcz.

  

Niedziela – 27 IX – XXVI Niedziela Zwykła; albo: św. Wincentego a Paulo, prezb. (opuszcza
się)

    
    1. Lit. Słowa wytycza granice bezkarności grzeszników – jest nią sam Bóg, który ujmuje się
za niewinnym.   
    2. W tę niedzielę (20 IX) przeżywamy 49. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. 

    3. Również dziś (20 IX) zbiórka do puszek na rzecz Uniwersytetu Papieskiego JP II w
Krakowie i Tarnowie.   
    4. Dziś w Zabawie o 11:00 spotkanie rodzin ofiar wypadków – oto treść zaproszenia: „Drodz
y siostry i bracia! Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego. W trosce o
bezpieczeństwo na naszych drogach i ulicach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w
czasie zbliżającej się jesienno-zimowej szarówki. Apelujemy zatem do wszystkich kierowców: o
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kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Do wszystkich uczestników ruchu - o poszanowanie dla
życia, bo jest ono darem Bożym! Natomiast wszystkich, którzy przeżywają smutek i traumę, po
stracie swoich bliskich w wyniku wypadku drogowego zapraszamy do pomnika pamięci o
ofiarach wypadków drogowych „Przejście” w Zabawie dnia 20 września 2015 r. na godz. 11:00,
aby nie tylko się modlić, za swoich bliskich zmarłych, ale także spotkać się z innymi rodzinami
będących w podobnej sytuacji, aby spisać w pamiątkowej księdze, jak doszło do tego wypadku i
aby znaleźć fachową pomoc w wyjściu z przeżywanej psychicznej traumy. Takie spotkania są
zawsze w III niedziele września, października i listopada. Wszystko to po to, aby pomóc takim
ludziom, którzy znajdują się w podobnej sytuacji, jak rodzice Bł. Karoliny, którzy opłakują swoją
bliską osobę po przedwczesnej tragicznej śmierci”. 
Z wyrazami szacunku Ks. Damian Migacz 
Diecezjalny Duszpasterz Kierowców
 
    5. Dziś po sumie o 12:00 spotkanie na plebanii z Radą Parafialną. Zapraszam wszystkich
wybranych do niej.   
    6. W poniedziałek (21 IX) przypada święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty – Msze św.
o 6:30 i 18:00.   
    7. Ten poniedziałek jest także Światowym Dniem Walki z Chorobą Alzheimera.  
    8. W parafiach, gdzie są grupy modlitewne św. O. Pio, od poniedziałku 14 IX trwa nowenna,
która kończy się w najbliższą środę (23 IX) – w Jego liturgiczne wspomnienie.   
    9. Dzień Katechetyczny w naszym dekanacie odbędzie się w piątek (25 IX) w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych nr 2, im. “Orląt Lwowskich” w Nowym Sączu, ul. Tadeusza “Bora”
Komorowskiego 7 (parafia Nowy Sącz, Matki Bożej Bolesnej). W programie: 12:10 – referat;
12:50 – katecheza pokazowa.   
    10. W sobotę i niedzielę (26-27 IX) trwać będzie XXXI Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na
Jasną Górę. Sobotni Apel poprowadzi i niedzielnej „sumie” na szczycie przewodził będzie ks.
Bp Krzysztof Nitkiewicz – ordynariusz sandomierski. Szczegóły na plakacie w gablocie.   
    11. Duszpasterstwo Rodzin zaprasza w niedzielę 27 września do udziału w tej XXXI
Ogólnopolskiej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Centralnym punktem
pielgrzymowania będzie Msza św. na jasnogórskich wałach o g. 11:00. W czasie tej Eucharystii
małżonkowie odnowią przyrzeczenia małżeńskie oraz nastąpi zawierzenie małżeństw i rodzin
Królowej Polski. Także u nas na wszystkich Mszach św. – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich
(proszę więc, by małżonkowie za tydzień byli w świątyni obok siebie).   
    12. Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii – 22-27 IX 2015 (polecam tę intencję Waszym
modlitwom).   
    13. 26-27 IX – dwudniowy „Synaj” w Krynicy przed Światowymi Dniami Młodzieży w
Krakowie. Dla naszej młodzieży wyjazd busem w sobotę o 10:30 sprzed kościoła (powrót 22:00)
– koszt 15 zł. Bardzo zachęcam!   
    14. W sobotę 26 IX we wspomnienie męczenników śś. Kosmy i Damiana, patronów
aptekarzy – modlimy się też za farmaceutów.   
    15. W sobotę obchodzi się także „Światowy Dzień Głuchych” oraz „święto patronalne dla
budowlanych.   
    16. W przyszłą niedzielę 27 IX przypada Diecezjalny Dzień Modlitw o Trzeźwość.  
    17. Także w tym dniu w tejże intencji wyrusza Diecezjalna Pielgrzymka do Szczepanowa –
ma ona charakter przebłagalny i wynagradzający za grzechy przeciwne trzeźwości. Zachęcam
do włączenia się w ten nurt modlitwy i wyrzeczeń w intencji tej ważkiej dla narodu sprawy.

 2 / 5



XXV Niedziela Zwykła – 20 września 2015

Wpisany przez Ks. Proboszcz
sobota, 19 września 2015 00:00 - Poprawiony sobota, 19 września 2015 08:14

 
    18. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Heleny
Wacławiak.   
    19. Na II Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Krakowie (17-20 IX) – z naszej parafii
pojechało 8 osób.   
    20. W związek małżeński zamierzają wstąpić: Marcin Kachniarz, zam. Królowa Polska; oraz
Aneta Bugara, zam. Jamnica – zapowiedź trzecia. Jeśli znałby ktoś przeszkody do zawarcia
tego małżeństwa – winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.   
    21. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu:
we środę o 17:00 – zbiórka ministrantów, we środę po Mszy św. i nowennie próba chóru, w
piątek o 17:00 – zbiórka lektorów z I klasy gimnazjalnej, w piątek po Mszy św. – spotkanie na
plebani z zelatorkami i zelatorami parafialnych Róż Różańcowych, w sobotę o 9:00 – zbiórka
harcerska, w niedzielę za tydzień o 12:00 – spotkanie z członkami Akcji Katolickiej i Caritas.
 
    22. Zawiozłem do naprawy 1 podkaszarkę i 2 popsute kosiarki (jedną z nich już przywiozłem
po remoncie).   
    23. Wydatki minionego tygodnia: wypłaciłem; gospodarza i organistę; oraz panią układającą
kwiaty; koszt naprawy jednej z w/w kosiarek (spawanie popękanego wózka, malowanie,
prostowanie i napawanie wału i przekładni, dorobienie frezu i klina, ostrzenie noży, wymiana
filtra i naprawa jego obudowy, wymiana świecy, prostowanie osiek kół i smarowanie, naprawa
linki i jej mocowania; od poprzedniego wikariusza za symboliczną sumę odkupiłem zalegające
na nowej plebanii: wysoką, prawie nową, lodówko-zamrażarkę; oraz stół do pong-ponga dla
młodzieży; zapłaciłem rachunki za przesyłowy gaz i telefon (niebawem będzie za prąd – bo były
odczyty); naprawa komputera w kancelarii (z przyjazdem); spawanie żeliwnych drzwiczek pieca
CO w starej plebanii.   
    24. Bóg zapłać za składkę na potrzeby parafii sprzed tygodnia.  
    25. Dziękuję gospodarzowi p. Januszowi za rozpoczęcie zbierania kamieni po trawie wokół
kościoła i koszenie.   
    26. Dziękuję Krzysztofowi Groniowi za darmowy dowóz swoim busem osób z Akcji
Katolickiej do Łagiewnik.   
    27. Trzej sołtysi proszą o ogłoszenie wiadomości o zebraniach wiejskich: dla 2 wsi: Królowej
Polskiej i Mszalnicy-Zagóry – w sobotę 26 IX o godz. 17:00 w Szkole Podstawowej w Królowej
Polskiej (więcej szczegółów w gablocie przed kościołem), dla wsi Królowej Górnej – w sobotę
26 IX o godz. 16:00 w Zespole Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej (patrz:
także gablota przed kościołem).   
    28. Na sprzątanie w minionym tygodniu środki finansowe w wysokości 300 zł przekazały 3
rodziny: Władysława i Piotr Krok, Monika i Jan Krok, Beata i Wiesław Krok. Bóg zapłać! Zaś w
tym tygodniu do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Stefania i Stefan Groń; Małgorzata i
Paweł Rokiccy; Joanna Groń.   
    29. Także poprzedniego tygodnia ofiarę 200 zł złożyli Bożena i Zbigniew Legutko, Marian
Ogórek; zaś Ludwik Ogórek ofiarę 100 złożył jeszcze wcześniej.   
    30. Bóg zapłać Kazimierzowi Kruczkowi (z Mszalnicy nr 74) – za ofiarę 70 zł na ogrzewanie
i cmentarz.   
    31. Trwają porządki - we czwartek poprzedniego tygodnia znów zostały wywiezione kolejne
54 worki śmieci.   
    32. U dzieci do nabycia gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł);
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Promyczek Dobra (4 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł); a także „Kalendarz
Rolników” (19 zł).   
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