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X Niedziela Zwykła – 10 czerwca 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 10 V – X Niedziela Zwykła

  

  

Poniedziałek – 11 VI – wsp. św. Barnaby, Apostoła

  

  

Wtorek – 12 VI – wsp. bł. Romana Sitki, prezb. i Towarzyszy, męcz.
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Środa – 13 VI – wsp. św. Antoniego z Padwy, prezb. i dokt. Kośc.

  

  

Czwartek –14 VI – wsp. bł. Michała Kozala, bpa i męcz.

  

  

Niedziela – 17 VI – XI Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Brata Alberta Chmielowskiego, zak.

  

    
    1. Liturgia Słowa pokazuje nam degradację człowieczeństwa wobec Bożego Ducha i
bliźniego w wyniku popełnianych grzechów.     
    2. W tą niedzielę 10 VI się w całej diecezji zbiórka do puszek na Uniwersytet Papieski JP II
w Krakowie i Tarnowie.     
    3. Również w dzisiejszą niedzielę po „prymarii” (7:00) zmiana tajemnic w Różach Kobiet.    
    4. Podczas Mszy św. wotywnej (tj. o 9:00) zaśpiewa i zagra zespół młodzieżowy „Siewcy
Miłości”. Podobnie w niedzielę za tydzień (też o 9:00).     
    5. Zaś na „sumie” (10:30) – tak jak tydzień temu – śpiewa dziecięca schola.    
    6. W tę niedzielę (10 VI) jak zwykle w drugą każdego miesiąca comiesięczna składka
inwestycyjna na potrzeby parafii.     
    7. Także dziś 10 VI Sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie zaprasza na obchody
31 rocznicy Beatyfikacji Błogosławionej Karoliny.     
    8. Wysłuchamy w ramach ogłoszenia Komunikat ks. Biskupa na temat Święta Rodziny za
tydzień przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu.     
    9. W poniedziałek 11 czerwca przypada liturgiczne wspomnienie św. Barnaby, towarzysza
św. Pawła Apostoła na misyjnych drogach.     
    10. We wtorek wspomnienie liturgiczne zamęczonego w Auschwitz rektora Tarnowskiego
Wyższego Seminarium Duchownego – ks. Romana Sitki.     
    11. W środę wspomina się w liturgii św. Antoniego Padewskiego, patrona ubogich i
zagubionych osób jak i rzeczy – Msze św. rano i wieczorem.     
    12. W środę 13 czerwca po Mszy św. o 18:00 wyruszymy w procesji na Fatimski Różaniec
na pamiątkę drugiego objawienia w Fatima 13 VI 1917 r.     
    13. Spotkania Akcji Katolickiej regularnie w każdą II środę miesiąca w Starej Plebanii – więc
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także w tą środę.     
    14. W czwartek 14 VI obchodzi się w Polsce „Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich
Obozów Koncentracyjnych”.     
    15. Też w czwartek 14 VI diecezjalna Wieczysta Adoracja zagości w naszej parafii – zacznie
się po Mszy św. o 6:30, a zakończy Mszą św. o 18:00.     
    16. Wieczysta Adoracja w wyznaczonych parafiach naszej diecezji na naszą parafię w tym
roku przypada 14 VI - w czasie tych Adoracji Najświętszego Sakramentu poszczególne parafie
mają się też modlić o nowe powołania do naszego WSD. W dniu w którym parafia ma swoją
całodzienną Adorację IHS. Alumni naszego Seminarium modlą się za tę wspólnotę parafialną w
kaplicy seminaryjnej. Oby ta duchowa „wymiana” darów przyniosła błogosławione owoce! 
 
 
    17. Również we czwartek 14 VI Diecezjalne Dziękczynienie za przyjęcie sakramentu
bierzmowania przy Papieskim Ołtarzu w Starym Sączu. Spotkanie rozpoczyna się od godz.
9.00 rejestracją grup i wspólną zabawą, następnie odbędą się ciekawe spotkania oraz modlitwa
Uwielbienia Pana Jezusa, która wprowadzi w celebrację Eucharystii. Msza święta będzie
celebrowana przez JE Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy zostaną zaproszeni na Agapę (będzie można zjeść coś ciepłego – oczywiście bez
płacenia za jedzenie). Planowane zakończenie spotkania ok. godz. 13.00.     
    18. W piątek 15 VI przypada szósta rocznica objęcia diecezji przez bpa Andrzeja Jeża –
wiernych zachęca się do modlitwy za Pasterza Diecezji.     
    19. W sobotę 16 VI XXXIII Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ
na Jasną Górę (od 10:00 do 24:00) – patrz: plakat.     
    20. W niedzielę 17 VI w diecezji, jak co roku, obchodzi się Diecezjalne Święto Rodziny przy
ołtarzu W Starym Sączu od 11:00 (patrz: afisz).     
    21. Nasi strażacy za moją zgodą w najbliższą niedzielę 17 VI kwestować będą przed
kościołem na sztandar, którego ciągle jeszcze nie mają.     
    22. W tą niedzielę 17 VI po "sumie" spotkanie Rady Parafialnej, na której także wypełnimy
ankietę Parafialnego Zespołu Synodalnego.     
    23. W dni powszednie po każdej Mszy św. z racji czerwca odmawiać będziemy litanię do
Serca Jezusowego (w niedzielę w cerkwi po 14:30).     
    24. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych:
w środę o 17:00 – DSM, w środę o 17:00 - ministranci, w piątek o 17:00 – próba scholii
parafialnej, w piątek o 19:00 – spotkanie KSM-u.     
    25. W związek małżeński zamierzają wstąpić para – zapowiedź trzecia: Krzysztof Piotr
Kulig, syn Józefa i Antoniny z d. Majerska, ur. 23.05.1988 r. w Nowym Sączu, zam. Obidza 135;
oraz: Angelika Maria Kocemba, córka Jana i Zenobii z d. Jasińska, ur. 19.04.1988 w Nowym
Sączu, zam. ul. Pychowicka 18F/6 Kraków (z Królowej Polskiej). Również jedna para –
zapowiedź druga: Wojciech Michał Tokarz, syn Adama i Jadwigi z d. Szpila, ur. 21.11.1988 r. w
Krynicy Zdroju, zam. Ptaszkowa 492; oraz Katarzyna Szkaradek, c. Tadeusza i Doroty z d.
Margol, ur. 16.07.1993 r. w Dąbrowie Górniczej, zam. Królowa Polska 80. Kto zna przeszkody
do zawarcia tych małżeństw, powinien je zgłosić w kancelarii parafialnej.     
    26. Za pochowanego we wtorek (a zmarłego w sobotę 2 VI) śp. Józefa Koguta z Królowej
Polskiej odprawionych będzie 108 Mszy św. (92 + 16).     
    27. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn
p.w. św. Józefa Opiekuna zel. Józefa Ruszkowicza.     
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    28. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za prąd w kościele i starej plebanii – w
sumie 1241,43 zł (+ opłaty pobraniowe 7 zł).     
    29. Jeszcze za armaturę łazienkową i hydrauliczną (zaworki wężowe, wężyki, uchwyty, filtry
– 64,19 zł.     
    30. Za cukierki dla dzieci: 67,85 zł; 57,60, 57,88 oraz na zakończenie oktawy 272,84 zł, a
także w piątkowe święto Serca Jezusowego – 54,60 zł.     
    31. Pizza dla robotników sadzących krzewy i kosodrzewinę – 77,89 zł. Trzy pizze dla
sobotnich robotników z „dziesiątki” – 108,80 zł.     
    32. Za naprawę przebitej tylniej opony w traktorze zwożącym kamienie – 100 zł.     
    33. Za 7 worków cementu – 60 zł. Paliwo do traktorka kosiarki – 55 zł. Razem wydałem
sumę: 2225,08 zł.     
    34. Otrzymaliśmy do zapłacenia rachunek za prąd w starym kościele z firmy „interkom”
250,85 zł.     
    35. Z funduszy od małżonków Złotych Jubilatów Marii i Władysława Galica (którzy
przeżywają w tym tygodniu w niedzielę 17 VI swój okrągły jubileusz zawarcia sakramentu
małżeństwa, ze złożonej przez nich ofiary w wysokości 2000 zł zakupiłem: Srebrzone etui
(okładka-futerał) na Ewangeliarz na niedziele i święta– będzie w nowym kościele: 1150 zł.
 
 
    36. Mszał Rzymski uroczysty (ze złoconymi brzegami kartek): 550 zł.     
    37. Serdecznie dziękuję panom z grupy dziesiętnika Władysława Stanka – pracowali przy
układaniu skarpy za nową plebanią oraz przy zwózce kamieniu i gruzu, a także sprzątaniu
śmieci na cmentarzu: Władysław Stanek, Piotr Czyżycki z synem Kamilem, Jan Janus z synem
Karolem, Janusz Kałuziński, Aleksander Ochwat (za niego Andrzej Ptaszkowski), Karol
Siedlarz, Mirosław Szczepka (za niego Konrad Siedlarz), Józef Ptaszkowski (z traktorem). 
 
 
    38. Także dziękuję dwom panom, którzy pracowali zamiast pań z grupy dziesiętnika
Eugeniusza Janusza
– pracowali przy sprzątaniu i układaniu kamieni: Eugeniusz Janusz (za żonę Stefanię Janusz),
Michał Poręba (za Janinę Nowak). 
 
 
    39. Na sobotę na 7:00 do zwożenia kamieni i ziemi proszę panów z grupy dziesiętnika
Stanisława Ptaka
. Potrzebny ciągnik z przyczepką (wozem). 
 
 
    40. Także na sobotę proszę jeszcze raz panie z grupy dziesiętnika Eugeniusza Janusza –
oprócz dwóch domów, z których w zastępstwie już byli do pracy panowie (z sobotniej racji
pielgrzymki nie mogły przyjść w sobotę). Czeka je nadal praca zbierania drobnych kamyków
(przy schodach). 
 
 
    41. W wyniku moich zabiegów, z uzyskanych finansów z wrocławskiej grupy ochrony
nietoperzy „ProNatura” i po napisaniu przez nią programu „nasadzeniowo-obcinkowego”
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wykonywane są przez 2 obecne tygodnie prace przy roślinności – już nasadzono krzewy i
kosodrzewinę na brzegu przy cerkwi, a w najbliższym czasie dokonana będzie obcinka suszu i
pielęgnacyjne przycięcie 5 podsychających jesionów wokół starego kościoła i wycinka jednego
suchego, na którego mamy od jakiegoś już czasu pozwolenie konserwatora. Prace te wykonuje
firma z uprawnieniami z okolic Niska. Prace te są wykonane bez wkładu finansowego naszej
parafii. Jedyny wydatek to zakupienie geowłókniny (bo nie była planowana).     
    42. Dziękuję Januszowi Gaborkowi i Ryszardowi Olesiakowi za pracę kamieniarską przy
starym kościele.     
    43. Dziękuję państwu Maślankom za ofiarowany parafii worek mieszkanki traw na
przydroża.     
    44. Dziękuję Jarosławowi Kachniarzowi za wykonanie barierki przy oczku wodnym za nową
plebanią (rozliczenie za tydzień).     
    45. „IX Świętojanki” odbędą się 24 VI na scenie obok remizy OSP. Program – później. Teraz
prosi się darczyńców o fundowanie nagród do loterii fantowej do 16 VI. Można je składać u:
Urszula Ząber –Poręba, Józefa Nowak, Stefania Janusz, Władysław Siedlarz, Ewelina
Książkiewicz. Dochód z nich – na rzecz rozwoju Doliny Królówki.     
    46. Parafia św. Małgorzaty 10 VI organizuje 27 Rodzinny Festyn Parafialny w g. 13:00-20.00
przy ul. Bulwar Narwiku 12 (parking pod Bazyliką).     
    47. Trwają zapisy do Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Egzamin 22 IX (sobota) o
godz. 9:00. Składanie zgłoszeń do 24 VI – kontakt: Tel. 14 631 73 48 lub 606 332 134. Więcej
szczegółów – patrz: afisz.     
    48. LGD „Korona Sądecka” zaprasza na Wyszehradzki Festiwal Kultur – 18 czerwca w
Ptaszkowej. Informuje też o możliwości pozyskania grantu do 30 tyś zł. dla organizacji
pozarządowych w ramach naborów: na produkty turystyczne; oraz na czas wolny dla dzieci,
młodzieży i seniorów. Szczegóły na oba tematy na stronie internetowej oraz w biurze LGD
„Korona Sądecka” przy ul. Papieskiej 2, 33-395 Chełmiec.     
    49. Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej przy ul. Jagiellońskiej 16/1 w Nowym Sączu
zaprasza osoby z problemami celem wsparcia (patrz: afisz).     
    50. Na sprzątanie 200 zł przekazały 2 rodziny: Katarzyna i Radosław Kois; Barbara i Józef
Świgut. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Sara i Paweł Ząber; Monika i Łukasz
Ząber; Bernadetta i Władysław Marszałek.     
    51. Z tyłu świątyni na stoliku nadal do zabrania darmowy periodyk „Na Fali” – w nim m.in.
informacje o V Synodzie Diecezji Tarnowskiej.     
    52. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł);
„Niedziela” (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 Gminne” (3 zł).   
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