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XXII Niedziela Zwykła – 2 września 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

  

I Niedziela – 2 IX – XXII Niedziela Zwykła (Adoracyjna)

  

  

Poniedziałek – 3 IX – wsp. św. Grzegorza Wielkiego, pap. i dokt. Kośc.

  

  

Wtorek – 4 IX – wsp. dow. bł. Marii Stelli i Towarzyszek, dziew. i męcz.
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I Środa – 5 IX – wsp. dow. św. Teresy z Kalkuty, zak. (wg Martyrologium Rzymskiego)

  

  

I Czwartek – 6 IX - wotywa o Jezusie Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie (o
powołania)

  

  

I Piątek – 7 IX - wsp. dow. św. Melchiora Grodzieckiego, prezb. i męcz.

  

  

Sobota – 8 IX – Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (odpust „ipsa diem”)

  

  

Niedziela – 9 IX – XXIII Niedziela Zwykła (w naszej parafii odpust zewnętrzny „na Narodzenie
NMP”)

  

    
    1. Liturgia Słowa zestawia dziś wierne zachowanie przepisów Prawa Mojżeszowego z
głębią ewangelicznej wiary w „duchu i prawdzie”.     
    2. Dziś w tę I niedzielę września (2 IX) po każdej Mszy św., Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Oprócz chrzestnej „sumy”.     
    3. Na „sumie” w niedzielę 2 IX chrztu św. dostąpi kolejne dziecko: Martyna Magdalena
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Jelito.     
    4. Zwyczajowo w I niedzielę miesiąca (2 IX) składka przeznaczona jest na cele diecezjalne. 

 
    5. Dziś po niedzielnej Mszy św. popołudniowej rozmowa przedślubna pary
polsko-ukraińskiej.     
    6. Też w tę I niedzielę września po „prymarii” (po 7:00) zmiana tajemnic Róż Mężczyzn.     
    7. W Częstochowie od wczoraj trwają Dożynki Jasnogórskie (1-2 IX) – program też na
afiszu.     
    8. Z tej racji, iż w tym roku 1 IX przypada w sobotę, rozpoczęcie roku szkolnego dopiero w
poniedziałek 3 IX – Msza św. szkolna o godz. 8:30.     
    9. Natomiast dziś wysłuchamy Listu Pasterskiego Episkopatu Polski z okazji VIII Tygodnia
Wychowania (9-11 IX) zatytułowanego: „Wychowawca chrześcijański w procesie rozeznawania
powołania”.     
    10. W najbliższą środę (5 IX) – I miesiąca września – w naszej parafii Dzień Misyjny. O
godz. 18:00 – zmianka dla Róż Misyjnych i składka.     
    11. W tym tygodniu także I czwartek oraz I piątek: Msze św. rano z odpowiednimi litaniami
oraz wieczorem z Adoracją IHS.     
    12. W I czwartek od 15:00 do 20:00 trwać będzie w kaplicy bocznej Adoracja IHS dla
kandydatów do bierzmowania (wg grafiku).     
    13. W I piątek po obiedzie jak zwykle ks. wikariusz udaje się do chorych z Komunią Świętą
(możliwość s. spowiedzi i s. namaszczenia chorych).     
    14. W I piątek przed odpustem będzie też możliwość spowiedzi św. od 17:00 przez godzinę
(mimo, iż już była spowiedź przed rozpoczęciem szkoły).     
    15. W I piątek Msze św. o 6:30, 15:00 z Godziną Miłosierdzia oraz o 18:00 z Adoracją –
zamiast konferencji kandydaci do bierzmowania, czyli klasy VI, VII, VIII oraz III gimnazjalne
uczestniczą w koncercie ewangelizacyjnym grupy „Marana-tha”, który też daje świadectwa
wiary.     
    16. W I piątek, w wigilię odpustu parafialnego o godz. 19:00 odbędzie się „Koncert
Plenerowy na schodach kościoła” – zagra i zaśpiewa znana grupa „Marana-tha” wywodząca się
z Dębicy. Będzie też możliwość nabycia płyt. Serdecznie zapraszam!     
    17. W I piątek ogólna Adoracja Eucharystii w bocznej kaplicy w godzinach: 13:30 – 22:00.
Ze względu na koncert – wejście bocznymi drzwiami.     
    18. Odpust „wewnętrzny” na Narodzenie NMP „ipsa diem”, czyli w sam dzień, będzie
zwyczajowo w sobotę 8 IX, a „zewnętrzny” w niedzielę 9 IX..     
    19. Przed nami „wewnętrzny” odpust parafialny (ipsa diem, czyli w sam dzień) – w sobotę
Msze św. w godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 17:00.     
    20. Przed nami też w niedzielę odpust „zewnętrzny” – Msze św. o godz.: 7:00 – 9:00 – 11:0
0  (na
ołtarzu polowym) oraz o 14:30. 
 
 
    21. W oba dni wszystkie Msze św. są w starym kościele, a niedzielna „suma” o 11:00 (pół
godziny później niż zwykle) – na ołtarzu polowym.     
    22. W sobotę 8 IX po każdej Mszy św. poświęcenie ziarna siewnego, a w niedzielę 9 IX
podczas „sumy” o 11:00 poświęcenie wieńców żniwnych.     
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    23. Parafialne dożynki z poświęceniem wieńców wykonanych na „dożynki gminne” i z
procesją wieńców wokół starego kościoła wraz z feretronami odbędzie się w czasie odpustu
„zewnętrznego” w najbliższą niedzielę 9 września o 11:00 (wyjątkowo z racji gości „suma” nie o
10:30).     
    24. Kazania podczas trzech Mszy św. dopołudniowych wygłosi ks. Artur Marta, wikariusz w
Gołkowicach (zamiast ks. Kazimierza Koszyka, tamtejszego proboszcza, niegdysiejszego
wikariusza w Królowej Górnej, który w ostatniej chwili został poważnie przeszkodzony
uroczystościami państwowo-kościelnymi na Prehybie z udziałem delegacji rządowej z ministrem
gospodarki morskiej Markiem Gróbarczykiem i innymi. Ks. Kazimierz Koszyk zobowiązał się i
tak wygłosić u nas kazanie w późniejszym czasie – a dokładnie 13 X o 17:00 na Różańcu
Fatimskim.     
    25. W niedzielę za tydzień (w czasie odpustu) składka inwestycyjna.     
    26. Zmianka dla Róż Niewiast – w niedzielę za tydzień (9 IX) po 7:00.     
    27. Proszę o przygotowanie dekoracji i ławek i zabranie na procesję wokół cerkwi
wszystkich feretronów i wieńców (dary ofiarne niesie KG).     
    28. Także o oprawę „sumy” proszę parafialny chór.     
    29. Od 15 IV do niedzieli po 8 IX – czyli „po odpuście w nowym kościele do odpustu w
starym kościele wszystkie Msze św. popołudniowe w niedziele „ciepłych pór roku” sprawowane
były o 14:30 w starym kościele (w cerkwi). Po jesiennym odpuście wrócimy już do nowego
kościoła.     
    30. 9 IX wspólny jubileusz 60-lecia kapłaństwa przeżywa mój stryj ks. prałat Stanisław
Pasyk wespół z dwoma rodakami (ks. Kan. Franciszkiem Malarzem i ks. Stefanem Dudą CR)
obchodzić go będą równolegle z naszą uroczystością o 11:00 w Tymbarku podczas sumy
odpustowej „na Narodzenie NMP” (tamtejszy zaś proboszcz ks. prałat dr Jan Banach 25-lecie
kapłaństwa).     
    31. Intencja ogólna na wrzesień: „Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp
do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie”.     
    32. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet Róża
p.w. MB Królowej Polski – zel. Antoniny Ptaszkowskiej.     
    33. Od tego tygodnia rozpoczynają się spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup
parafialnych - terminy i godziny tych spotkań: w środę o 17:00 – cotygodniowe spotkanie DSM
(przygotowanie przed odpustem), w czwartek o 17:00 – zbiórka aspirantów, ministrantów i
lektorów (czyli całej służby LSO).     
    34. W miniony wtorek o godz. 15:00 uczestniczyliśmy w pogrzebie naszego parafianina śp.
Eugeniusza Surmy (o 14:30 różaniec przy trumnie). Jego ziemski żywot dobiegł końca w
godzinach popołudniowych w niedzielę 26 sierpnia (w Uroczystość MB Częstochowskiej). 
 
 
    35. Za jego nieśmiertelną duszę odprawionych będzie 116 intencji mszalnych (105
zamówionych indywidualnie + 11 od uczestników pogrzebu).     
    36. Wydatki tego tygodnia: Za duży znak drogowy „parking” z ocynkowaną rurą, który jest
już umieszczony przy dolnym parkingu parafialnym; oraz za znak „inwalidzki”, który stoi przy
parkingu za nową plebanią.     
    37. Zakupiłem Agro-włókninę (100 metrów bieżących o szerokości 1,60 metra).     
    38. Popłaciłem rachunki wyrównawcze i przesyłowe za gaz.     
    39. Kupiłem kilka „gaśnic na osy” firmy „Bros”, bo mieliśmy 7 gniazd tych niebezpiecznych
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owadów zarówno w cerkwi jak i w ziemi.     
    40. Naprawa pilarki do drewna. Drobna naprawa koła (wymiana klina i śruby blokującej) i
ostrzenie noży w traktorku-kosiarce.     
    41. Zakup paliwa do tejże kosiarki. Dwie baterie 9 V do bezprzewodowych mikrofonów.     
    42. Zakupiłem 42 iglaki do sobotniego posadzenia na cyplu nad cmentarzem; zakup
wrzosów.     
    43. Woda, kawa i pizze dla pracujących w sobotę. Za wycinanie odrostów koło rzeki.     
    44. Dziękuję 6 panom z grupy dziesiętnika Jana Siedlarza za sobotnią pracę przygotowania
cyplu nad cmentarzem, nasadzanie na nim skalniakowych iglaków oraz dosadzenia tui
szmaragdowych w „żywopłocie” – pracowali: Jan Królewski, Adam Królewski, Rafał
Rymanowicz (z wcześniejszej dziesiątki Krystyny Michalik), Mateusz Królewski (za tatę
Andrzeja), Grzegorz Skoczeń, Mariusz Janus (za Antoniego Smoronia). Dzięki. 
 
 
    45. Zamiast pracy ofiarę 50 zł złożył przeskoczony w tym dniu Dawid Kurczab.     
    46. Także dziękuję 8 paniom z grupy dziesiętnika Kazimierza Bochenka – pracowały przy
zbieraniu kamyków: Maria Bochenek (złożyła też 50 zł zamiast pracy w poprzednim 2017 roku),
Halina Bochenek, Anna Dziedzina, Renata Kachniarz, Kazimiera Kachniarz (za nią mąż Jan),
Grażyna Chochla, Agnieszka Wysowska, Michał Siedlarz (za Stanisławę Bogdańską – pracował
z mężczyznami). Dziękuję. 
 
 
    47. Ofiarę 50 zł zamiast pracy z poprzedniej soboty z grupy dziesiętnika Stanisława
Ruszkowicza złożyła Katarzyna Wolak. Dzięki.     
    48. Również ofiarę 2 razy po 100 zł (200 zł) złożyli za swoje kolejki przy pracy Dariusz i
Edyta Wielochowie. Dziękuję.     
    49. Janowi Królewskiemu dziękuję też za użyczony ciągnik. Za użyczenie traktora w
poprzednią sobotę dziękuję Stanisławowi Ruszkowiczowi.     
    50. Z racji sobotniego odpustu „wewnętrznego” nie ma w tą sobotę 8 IX żadnej pracy
dziesiątek – dopiero za 2 tygodnie 15 września.     
    51. O przyjście za 2 tygodnie na sobotę 15 IX na 7:00 proszę panów z grupy dziesiętnika
Stanisława Ruszkowicza
. Czeka w dalszym ciągu praca rozbiórki już resztek wiaty i składu desek zdrowych oraz cięcia
spróchniałych. 
 
 
    52. Także na sobotę 15 IX (tj. za 2 tygodnie) proszę panie z grupy dziesiętnika Stanisława
Karpiela . Czeka je praca
plewienia kwiatów i porządki. 
 
 
    53. Został zamontowany znak „parking” przy dolnym placu parkingowym oraz znak
„inwalidzi” przy małym placu parkingowym przy nowej plebanii. Dzięki za pomoc przy montażu
znaku „parking” Tadeuszowi Groniowi. Zakończono też prace przy parkingu na rowery za
plebanią.     
    54. Dziękuję Bożenie Gaborek za wypranie wszystkich ministranckich strojów (kapturków
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czerwonych, zielonych, fioletowych i białych) i alby.     
    55. Za 10 wrzosów dziękuję naszej parafiance Krystynie Michalik i Katarzynie Kumorek z
Binczarowej.     
    56. Za ofiarowaną na plebanię kobiałkę pomidorów z własnej hodowli dziękuję Barbarze
Świgut.     
    57. Dziękuję za ofiarowaną na rzecz parafii zastawę filiżanek od osoby spoza parafii –
teściowej pewnego parafianina.     
    58. W sobotę 8 IX organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik pt.
„Dzień Nowego Sącza w Kalwarii i Łagiewnikach:” Wyjazd pielgrzymów o 5:30 z parkingu przy
kościele w Nowym Sączu Zawadzie. Koszt przejazdu w obie strony – 30 zł. Zgłoszenia w
tamtejszej kancelarii parafialnej lub u organizatora: Jan Kos, Nowy Sącz, ul. Wczasowa 6, Tel.
18 447-02-73 lub Tel. kom. 602-554-521. Patrz; plakat.     
    59. Rekolekcje dla kapłanów (synodalne) – poprowadzi ks. kard. Luis Antoni Tagle z Filipin:
9-12 września oraz 12-15 września.     
    60. 11 – 28 IX w parafii MB Niepokalanej w N. Sączu zaplanowany jest Kurs
Przedmałżeński: spotkania we wtorki, czwartki i piątki o 18:00-19:00.     
    61. Przypominamy, że od września, po wakacyjnej przerwie, wznawiają swoją działalność
ośrodki duszpasterstwa dla niesłyszących i słabosłyszących. Najbliższy taki ośrodek znajduje
się w okręgu nowosądeckim: Kaplica Przemienienia Pańskiego, ul. Ducha Świętego. Msze św.
w I i III niedzielę miesiąca o godzinie 10:00.     
    62. Lokalna Grupa Działania „Korona Sądecka” informuje o możliwości pozyskania grantu
30 tyś. zł. dla organizacji pozarządowych w ramach naboru: „promocja przedsiębiorczości”.
Szczegóły: na stronie internetowej oraz w biurze LGD „Korona Sądecka”, ul. Papieska 2,
Chełmiec.     
    63. Dziękuję za ofiarę 550 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Joanna Kotas, Sławomir i Agnieszka
Bochenek, Dorota, Dariusz Łabuś (oraz dodatkowo od siebie złożyła 100 zł ich córka
Magdalena), Lidia, Kazimierz Klimczak (dodatkowo 50 zł od siebie złożyła ich córka Klaudia).
Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Polskiej: Maria, Emil Damian; Maria,
Józef Ziębiec; Małgorzata Ziębiec.     
    64. Są już do nabycia kalendarze misyjne na 2019 r. – w cenie 5 zł.     
    65. 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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