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XIX Niedziela Zwykła – 12 sierpnia 2018

W tygodniu:

Niedziela – 12 VII – XIX Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Joanny Franciszki de Chantal, zak. (o
puszcza się z racji niedzieli)

Poniedziałek – 13 VIII – wsp. dow. śś. Poncjana, pap. i św. Hipolita, prezb. męcz

Wtorek – 14 VIII – wsp. św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezb. i męcz.

Środa – 15 VIII – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

Czwartek – 16 VIII – wsp. dow. św. Stefana Węgierskiego

Piątek – 17 VIII – wsp. św. Jacka, prezb.

Niedziela – 19 VIII – XX Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Jana Eudesa, prezb. (opuszcza się z
racji niedzieli)
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1. Liturgia Słowa na przykładzie posilenia Eliasza na pustyni uczy nas, że Bóg nad nami
czuwa i umacnia nas – Ciało i Krew Pańska daje nam chrześcijanom siłę na drogę przez
ziemskie życie do szczęśliwej wieczności, o ile idziemy drogą miłości i przebaczenia.
2. Sierpień – to miesiąc dobrowolnej trzeźwości i abstynencji. Miesiąc ważkich rocznic. Czy
odpowiedzieliśmy na Apel Episkopatu Polski?
3. Wysłuchamy dziś Komunikatu Biskupa Tarnowskiego z okazji 25-lecia koronacji obrazu
Matki Bożej Pocieszenia w Pasierbcu oraz srebrnego jubileuszu tarnowskiej edycji „Gościa
Niedzielnego”. Odpust w Pasierbcu od 19-26 VIII (program na plakacie).
4. Dziś też po Mszy św. o godz. 7:00 zwyczajowo zmiana tajemnic w Różach Kobiet.
5. Od 6 VIII trwa nowenna przed środową Uroczystością Wniebowzięcia NMP (6-15
sierpnia).
6. W tę niedzielę (12 VIII) zbierana jest comiesięczna składka inwestycyjna – ta dla
wypłacenia malowania kościoła i zapłaty za wykonane stojaki na rowery. Z góry dziękuję
zwłaszcza za te ofiary, które złożone będą w kopertach.
7. Także w tę niedzielę 12 VIII w N. Sączu w „Białym Klasztorze o 10:30 pożegnanie
dotychczasowego proboszcza i dziekana ks. Kazimierza Markowicza oraz powitanie nowego –
ks. Czesława Paszyńskiego.
8. Dziś (12 sierpnia) o godz. 18:00 w sali Przemienienia Pańskiego przy Bazylice w parafii
św. Małgorzaty w N. Sączu spotkanie przedpielgrzymkowe XXXVI Pieszej Pielgrzymki
Tarnowskiej, która wyrusza w piątek 17 sierpnia po wczesnorannej Mszy św. na Placu
Katedralnym w Tarnowie. Na tym spotkaniu można jeszcze dokonać zapisu. Jeszcze raz
zachęcam do udziału w niej.
9. W poniedziałek przypada 13 sierpnia: Dzień Fatimski w parafii – po Mszy św. wieczornej
o 18:00 procesja różańcowa. Weźmy lampiony. Dziewczęta z DSM jak zwykle niosą figurę Pani
Fatimskiej.
10. W najbliższy wtorek przypada pięćdziesiąta rocznica śmierci biskupa Karola Pękali –
założyciela i wieloletniego dyrektora Akcji Katolickiej, a następnie Caritas w naszej diecezji. W
tym dniu zostanie odprawiona Msza św. w jego intencji w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w
Tarnowie, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki. Rozpocznie się o godz. 18.30 i będzie
transmitowana przez diecezjalne radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jego pamięci będą
poświęcone także uroczystości w rodzinnej parafii Księdza Biskupa w Grybowie, które
rozpoczną się w Bazylice św. Katarzyny Aleksandryjskiej wykładem na temat jego życia i dzieła
o godz. 17.30. Po nim nastąpi Msza św. a następnie promocja książki poświęconej biskupowi
Pękali. Zapraszamy do uczestnictwa w tych wydarzeniach i do modlitwy o spokój duszy biskupa
Karola Pękali.
11. 14 sierpnia 2018 r. (wtorek) w Oświęcimiu uroczystości ku czci św. Maksymiliana Marii
Kolbego w 77. rocznicę jego męczeńskiej śmierci w obozie zagłady Auschwitz-Birkenau.
12. We środę przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Msze św. o
godz. 7:00, 9:00, 10:30 oraz o 14:30.
13. 15 sierpnia jest świętem obowiązkowym – uczestniczymy we Mszy św.! Po Każdej Mszy
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św. błogosławieństwo ziół i kwiatów.
14. We środę (15 sierpnia) szafarze nie idą do chorych z Komunią Świętą.
15. Pod tą datą przypada też Rocznica „Cudu nad Wisłą” (15 VIII 1920 r.) czyli ostatecznego
zwycięstwa nad sowieckimi bolszewikami.
16. „Wniebowzięcie NMP” jest świętem Wojska i Żołnierza Polskiego. Matka Boża
Wniebowzięta jest też patronką lotników.
17. 15 sierpnia przypada też odpust ku czci MB Wniebowziętej w Maciejowej – suma o
11:00.
18. Natomiast we czwartek 16 sierpnia odpust parafialny przeżywa wspólnota parafialna
p.w. św. Rocha w Nowym Sączu – suma o 17:00.
19. Przed nami XXXVI Piesza Pielgrzymka w dniach 17-25 sierpnia pod hasłem: „Pełni
Ducha Świętego budujemy Kościół na wzór Chrystusa”. Wyruszy w najbliższy piątek 17 sierpnia
po Mszy porannej polowej na placu katedralnym w Tarnowie. Jeszcze raz do niej zachęcam!
20. Sołtys wsi Królowa Górna zawiadamia, że organizowana jest jednodniowa pielgrzymka
do Częstochowy „na wejście”. Wyjazd 24 sierpnia o godz. 1:00 w nocy, natomiast powrót z
Częstochowy przewidziany jest 25 sierpnia o 20:00. Zainteresowani mogą zapisać się pod
numerami telefonów: Józefa Nowak 18 445 67 52 lub 882 162 419; albo Irena Pazgan 18 445
67 27.
21. W sobotę o 13:00 udzielony będzie kolejny ślub – w sakramentalny związek małżeński
wstąpią: Honorata Laskosz i Albert Kiełbasa.
22. W przyszłą niedzielę (19 VIII) w 100-lecie Odzyskania Niepodległości patriotyczne
Międzysołeckie Dożynki w Dolinie Królówki na placu przy remizie OSP. Zbiórka grup
wieńcowych o 12:40 – a Msza św. o 13:00. W związku z tym nie ma Mszy św. popołudniowej w
starym kościele o 14:30. Intencja Mszy św. z tej godziny odprawiana będzie na scenie przy
boisku podczas tychże Dożynek. Szczególnie zapraszam na śpiew pieśni legionowych (dwa
razy po pół godziny: o 16:15 oraz o 18:15). Całość programu – w gablocie przed świątynią.
Natomiast Dożynki Jasnogórskie w Częstochowie – w dniach 1-2 IX (program też na afiszu).
23. Odpusty ku czci Matki Bożej Pocieszenia: w Pasierbcu od 19-26 VIII (program na
plakacie). W Nowym Sączu u oo. Jezuitów przy ul. Piotra Skargi 10 od 22-26 VIII (program
także na plakacie w gablocie).
24. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
św. Kingi – zel. Renaty Janus.
25. Na czas wakacji odwołane są wszystkie spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych
grup parafialnych. Powrócimy do nich od 1 IX.
26. Intencje pogrzebowe „od uczestników” odprawiane są poza parafią podczas urlopu ks.
wikariusza. Zapraszam w tym dniu do świątyni.
27. Przez cały sierpień odprawiane są „gregorianki” za śp. Edwarda Pazgana; natomiast od
1 września rozpoczną się „gregorianki” za śp. Stanisława Kruczka.
28. Informuję, iż po uzgodnieniu z rodziną, przekazałem Msze św. „gregoriańskie” za
naszego parafianina śp. Tadeusza Witka ks. kan. dr hab. Lucjanowi Świto, prof. UWM –
Oficjałowi Sądu Biskupiego Diecezji Warmińskiej w Olsztynie – powoli dobiegają końca.
29. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za prąd za czas wakacyjny z nowego i
starego kościoła: (526,94 zł + 481,41 zł + 231,66 zł).
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30. Za zakup kwiatów do strojenia kościoła w czasie wakacji – 600 zł. Za wywóz śmieci z
cmentarza – 276 zł.
31. Kolejny zakup paliwa do traktorka-kosiarki: 52,20 + 51,70 zł. Zakup oleju do smarowania
piły i mieszanki paliwa do tejże pilarki – 50 zł.
32. Dla parafian pracujących wczoraj jak zwykle zamówiłem: pizze oraz kawę, herbatę i
cytrynę – 74,20 zł + 17,40 zł.
33. Wymieniono wkład zamkowy do drzwi – 14 zł. Razem wydałem sumę: 2375,51 zł.
34. Składka na Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie (dawna PAT) zebrana w Święto
Przemienienia Pańskiego wyniosła – 480 zł.
35. Dokończono prace malarskie wewnątrz świątyni. Jeszcze potrzeba jednodniowej pracy
dla: wymalowania od podstaw kantorka koło przedsionka, trzeci raz przeciągnąć też ściany
przedsionka koło kaplicy, zamontowania dolnych kloszy w kinkietach. Oraz ostatnia rzecz, to
położenie złotego tła na ścianie wokół tabernakulum. Prace te planowane są do wykonania w
tym tygodniu.
36. Po niedzieli rozliczę się z robotnikami za robociznę i za zużyte materiały malarskie oraz
za pracę i materiał zużyty do stojaków na rowery.
37. Bardzo dziękuję za sobotnią pracę panom z grupy dziesiętnika Marii Rymanowicz – przy
rozbiórce zwalonej przez wiatr wiaty (drewutni) i wyciąganiu desek zdrowych oraz cięcia drewna
spróchniałego pracowali: Stanisław Rymanowicz, Józef Ślipek, Mieczysław Kantor, Krzysztof
Tomera, Michał Buczek, Tomasz Kogut (za niego Michał Poręba), Janusz Górski (za niego
Tadeusz Groń). Również do pracy włączyli się z wcześniejszej dziesiątki Krystyny Michalik
przeszkodzeni w tamtym tygodniu: Jerzy Małysa oraz Jarosław Legutko. Zamiast pracy ofiarę 2
x 50 zł złożyli: Marian Wyszowski, Kazimierz Stelmach; oraz 70 zł – Marian Kościółek.
Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.
38. Także dziękuję paniom z grupy dziesiętnika Edyty Ząber – wykonywano pracę zbierania
drobnych kamyków (po trawnikach): Anna Witek (za nią syn Mateusz), Lucyna Ogorzały (za nią
syn Dominik); ofiarę 4 x 50 zł zamiast pracy złożyły: Bernada Grybel, Agata Ząber, Kazimiera
Kiełbasa, Wioleta Kowalczyk.
39. Na tę sobotę na 7:00 proszę panów z grupy dziesiętnika Jana Nowaka. Czeka w
dalszym ciągu praca rozbiórki wiaty i składu desek.
40. Także na sobotę proszę panie z grupy dziesiętnika Jana Siedlarza. Czeka je
nasadzanie drzewek oraz nadal plewienie i zbieranie kamyków.
41. Z około 30 osób, które się zgłosiły, do oddania krwi zakwalifikowano 20 osób.
Wszystkim za odruch dobrej woli szczere „Bóg zapłać”.
42. Od jakiegoś czasu pewna rodzina (matka z córą) po trochę oczyszczała wszystkie
kontakty w kościele (gniazda i wyłączniki) upaprane farbą jeszcze sprzed lat przy
niegdysiejszym malowaniu kościoła. Serdeczne dzięki za tę robotę.
43. Dziękuję pewnemu małżeństwu za paczkę papieru dodrukowania informatora (5 ryz
czyli 2500 kartek). Dzięki też jednej z rodzin za jabłka.
44. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Teresa, Mieczysław Witek; Ewelina i
Arkadiusz Walawscy; Krzysztof Witek. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej
Polskiej: Stanisława, Kazimierz Poręba; Monika, Janusz Poręba; Maria, Marek Kotas.
45. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł);
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„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).

Porządek Mszy św. (12-19 VIII 2018):

Niedziela: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30 (w starym kościele)

Poniedziałek: 6:30 i 18:00 (z Różańcem Fatimskim w procesji)

Wtorek, czwartek: 6:30

Środa – 7:00 – 9:00 – 10:30 i 14:30 (z Nowenną do MB Nieustającej Pomocy)

Piątek: 15:00 (Godzina Miłosierdzia) – 18:00

Sobota: 6:30 – 8:00 – 13:00 (ślub)

Niedziela: 7:00 – 9:00 – 10:30 i 13:00 (na stadionie)
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