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III Niedziela Zwykła – 21 stycznia 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 21 I – III Niedziela Zwykła: albo wsp. św. Agnieszki, dziew. i męcz. (z racji niedzieli
opuszcza się)

  

Poniedziałek – 22 I – wsp. dow. św. Wincentego, diakona i męcz.; albo: św. Wincentego
Palottiego, prezb.

  

Środa – 24 I – wsp. św. Franciszka Salezego, bpa i dokt. Kośc.

  

Czwartek – 25 I – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła

  

Piątek – 26 I – wsp. śś. Tymoteusza i Tytusa, bpów

  

Sobota – 27 I – wsp. dow. św. Anieli Merici, dziew.

  

Niedziela – 28 I – IV Niedziela Zwykła; albo: św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dokt. Kośc.
(opuszcza się z racji niedzieli)

 1 / 5



III Niedziela Zwykła – 21 stycznia 2018

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 21 stycznia 2018 07:12 - 

  

    
    1. Lit. Słowa każe nam być w gotowości ducha ludzi powołanych w znikomości
przemijającego świata – jak Jonasz i apostołowie.   
    2. W ogłoszeniach odczytany będzie list ks. prał. dr Jacka Ploty, kustosza sanktuarium
narodowego św. Józefa w Kaliszu z podziękowaniem za przesłane do nich intencje modlitewne
zebrane w Królowej Górnej czasie tegorocznych Rorat.   
    3. Dziś na sumie o 10:30 łaski chrztu św. dostąpi dziecko – Łucja Bochenek.  
    4. Też w tę niedzielę (21 I) obchodzi się „Światowy Dzień Chorych na Trąd”.  
    5. Również w niedzielę (21 I) przypada Dzień Babci, natomiast jutro, tj. w poniedziałek (22 I)
Dzień Dziadka.   
    6. Od minionego czwartku (18 I) trwa cały czas do najbliższego czwartku (25 I) „Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan”.   
    7. We czwartek (25 I) w kalendarzu liturgicznym wyznaczone jest Święto Nawrócenia św.
Pawła Apostoła – Msze o 6:30 i 17:00.   
    8. W najbliższy czwartek – 25 stycznia godz. 14.30 w Nawojowej odbędzie się Dzień
Skupienia dla kapłanów; po chwilach refleksji i modlitwy, najpierw w kościele parafialnym,
później spotkanie na plebanii.   
    9. W najbliższy piątek (26 I) przypada „Dzień Islamu” w Kościele katolickim w Polsce.  
    10. Zaś w sobotę (27 I) obchodzi się na świecie jak i w Kościele „Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach Holokaustu”.   
    11. W niedzielę za tydzień 28 stycznia przypada Niedziela Synodalna ze specjalną
wyznaczoną liturgią i formularzem mszalnym.   
    12. W niektórych parafiach, tam gdzie nabożeństwo czterdziestogodzinne obchodzi się
przez trzy kolejne niedziele, już od 28 I zaprasza się wiernych na adorację. Jednak u nas
przyjmujemy wersję drugą z trzech możliwości, czyli w „tłusty czwartek”.   
    13. Nabożeństwo Czterdziestogodzinne odprawia się według jednego z trzech poniższych
wariantów:   
    1. albo przez trzy kolejne niedziele poprzedzające Wielki Post (od IV do VI niedzieli Okresu
Zwykłego)   
    2. albo przez cały tzw. „tłusty czwartek”, czyli ostatni przed Środą Popielcową  
    3. albo popołudniami przez trzy kolejne dni bezpośrednio poprzedzające Środę Popielcową
(ndz.-wt.)   

  
    4. Jak wyżej wspomniałem, w naszej parafii skorzystamy z możliwej wersji „b”, czyli
całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w „tłusty czwartek” – będzie to 8 II.   
    5. Zachęcam kolejny raz do tradycyjnego na żywo rodzinnego śpiewania kolęd. dekoracje
bożonarodzeniowe mogą też być do 2 II.   
    6. W dniu wczorajszym, czyli w sobotę 20 I o godz. 12:00 uczestniczyliśmy w pogrzebie tak
bardzo licznie żegnając zmarłego 16 I 2018 r. naszego parafianina śp. Tadeusza Gronia. Za
jego nieśmiertelną duszę odprawionych będzie aż 243 Mszy św. (z czego 212 Mszy św.
zamówionych indywidualnie oraz 31 Mszy św. ze składki „od uczestników pogrzebu”). Pokój
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Jego duszy!   
    7. Rozpiska ostatniego dnia wizyty duszpasterskiej popularnie zwanej „kolędą” w Nowym
Roku: 20 I (ndz.) – od 15:00:  Niedziela 20.01.2018 Godz. 1600 – Królowa Polska: od p.
Damian (Emil i Maria) do p. Krok (Wiesław), 9 domów – ks. Proboszcz (od p. Kroków) oraz ks.
Jan (od p. Damianów). Jest to już KONIEC TEGOROCZNEJ KOLĘDY. 
 
    8. Jako proboszcz parafii w imieniu swoim i ks. wikariusza bardzo serdecznie dziękuję za
życzliwe przyjęcie w Waszych rodzinach, przywóz i odwózkę, poczęstunek i złożone ofiary – ale
nade wszystko za obecność i wspólną modlitwę.   
    9. W ramach dziękczynienia przed Bogiem Msza św. „za rodziny odwiedzane” przez księży
podczas bożonarodzeniowej wizytacji duszpasterskiej odprawiona będzie w koncelebrze 2 II w
Święto Ofiarowania Pańskiego (czyli MB Gromnicznej) o godz. 10:30.   
    10. Informujemy też, iż poświęciliśmy w tym roku 8 nowych domów, natomiast nie przyjęło
nas 15 rodzin (rok temu 11).   
    11. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża mężczyzn p.w. św.
Piotra Apostoła – zelatora Piotra Jelito.   
    12. Na sugestię i prośbę naszego parafialnego oddziału „Caritas” zadecydowałem, by w
niedzielę 28 stycznia panie te mogły przed kościołem przeprowadzić kwestę do puszek na
dofinansowanie leków dla osób ciężko chorych w parafii.   
    13. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych –
w tym tygodniu: w środę o 16:00 – spotkanie z aspirantami (przygotowanie do ślubowania na
ministranta), w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM, w piątek o 18:00 – spotkanie
KSM na starej plebanii, w sobotę o godz. 9:00 – próba dziecięcej scholii parafialnej (na chórze),
w sobotę o 9:00 – kurs lektorski Kamionce Wielkiej (7 naszych kandydatów).   
    14. Wydatki minionego tygodnia: zakup kilkunastu zwykłych żarówek do wymiany
popalonych – 38,96 zł + 20 zł.   
    15. Zapłaciłem rachunki za gaz zużyty w kościele i w starej plebanii: 3 430,36 zł + 332,83 zł
+ 20,56 zł.   
    16. Na posiłek dla Akcji Katolickiej z rejonu nowosądecczyzny; oraz na posiłek dla zespołu
„LasDeus” wydałem razem 1980 zł.   
    1. Razem wydałem sumę aż: 5822 zł 71 gr.  

  
    2. Składka inwestycyjna na potrzeby parafii sprzed tygodnia wyniosła 3841 zł + 5 $ USA.  
    3. W niedzielnej składce inwestycyjnej anonimowo wrzucono na tacę też wyższe banknoty:
200 zł, 100 zł oraz 50 zł. Dzięki.   
    4. Dziękuję wykonawcom „Koncertu Kolęd” zespołowi muzycznemu z Laskowej „LasDeus”
oraz naszym zespołom wokalnym: parafialnemu chórowi „Wolni by śpiewać”, dziecięcej scholii,
a także młodzieżowemu zespołowi „Siewcy Miłości”.   
    5. Na razie na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza wpłaciło około 1/3 rodzin w parafii –
zapraszam do dalszych wpłat pozostałych.   
    6. Opłaty na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza nadal wynoszą 70 zł od rodziny (40 zł + 30
zł); można je składać od poszczególnych rodzin w kopertach na tacę lub przelewem na
parafialne konta:  Wpłaty na ogrzewanie i cmentarz można dokonywać tradycyjnie w
kopertach na tacę, albo też przelewem na konto parafialne: PKO BP
S.A. Oddział I w Nowym Sączu – 
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Nr 50 1020 3453 0000 8102 0008 2370, 
Wpłaty na konto budowlane można dokonywać tradycyjnie "Dziesiętnikom", albo też
przelewem na konto parafialne-budowlane: 
Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu – 
Nr 82 1240 1558 1111 0010 6437 8557, 
Dobrowolne ofiary na potrzeby „Biuletynu Parafialnego” i utrzymanie „Strony
Internetowej” można wpłacać na konto:
mBank: 
96114020040000320268843252. 
 
    7. Kancelaria czynna jest zaraz po Mszach św. – wejście do kancelarii jest po schodach
koło niej (tj. od strony stodoły). Tylko wyjątkowo wchodzimy wejściem od strony kościoła
przeprowadzani korytarzem przez całą plebanię.   
    8. Informacja Diecezjalnej „Caritas”: W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia dokonujemy
rozliczeń podatkowych. Polskie prawo daje nam możliwość przekazania 1% naszego podatku
na rzecz wybranej przez nas organizacji pożytku publicznego. Wielkość naszego podatku nie
ulega zmianie – my jedynie decydujemy o jego przeznaczeniu. Zwracamy się z serdeczną
prośbą i apelem do wszystkich, którzy składają zeznania podatkowe o przekazania 1%
należnego podatku na cele realizowane przez Caritas Diecezji Tarnowskiej. Wychodząc z
kościoła możemy odebrać ulotkę informacyjną o sposobie przekazania 1 %. Przypominamy, że
podobnie jak w roku ubiegłym wystarczy na zeznaniu podatkowym PIT wpisać w odpowiedniej
rubryce nr KRS naszej Caritas ( 0000211791) oraz kwotę
przekazywanego 1% podatku. Na stronie internetowej Caritas (
www.caritas.diecezja.tarnow.pl
) znajduje się gotowy bezpłatny program do wypełniania zeznań podatkowych. Zachęcamy
gorąco do skorzystania z niego oraz wsparcia w ten sposób dzieł miłosierdzia prowadzonych
przez naszą diecezjalną Caritas.
 
    9. Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” informuje o możliwości pozyskania dotacji w
ramach naborów wniosków w następujących zakresach tematycznych (szczegóły na stronie
internetowej tej grupy oraz w biurze ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec): budowa i lub
modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, zagospodarowanie przestrzeni ważnych
społecznie.   
    10. W piątek na zorganizowane przez Wydział Duszpasterstwa Młodzieży naszej kurii
warsztaty muzyczne do Starych Żukowic wyjedzie 7 dziewcząt z DSM – zawiezione przeze
mnie busem, przebywać będą w tamtejszej szkole (termin 26-28.01.2018).   
    11. W kinach od 12 stycznia można oglądnąć wartościowy film: „Ignacy Loyola. Żołnierz –
Grzesznik – Święty”.   
    12. Na sprzątanie 100 zł przekazała rodzina: Tadeusza i Marzeny Ząber. Do sprzątania
dokładają się kolejne rodziny: Edyta i Stanisław Uroda, Romana Pancerz, Krzysztof Pancerz,
Maria i Władysław Michalik.   
    13. Przypominam, iż ofiary na sprzątanie składa się w ciągu tygodnia do rąk własnych ks.
proboszcza lub ks. wikarego. Dziękuję.   
    14. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 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
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Gminne” (3 zł).   
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