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XXIII Niedziela Zwykła – 9 września 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 9 IX – XXIII Niedziela Zwykła (w naszej parafii odpust zewnętrzny „na Narodzenie
NMP”); albo: wsp. św. Piotra Klawiera, prezb. (op. się)

  

  

Środa – 12 IX – wsp. dow. Najświętszego Imienia Maryi

  

  

Czwartek – 13 IX – wsp. św. Jana Chryzostoma, bpa i dokt. Kośc. (u nas Różaniec Fatimski)

  

  

Piątek – 14 IX – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
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Sobota – 15 IX – wsp. Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

  

  

Niedziela – 16 IX – XXIV Niedziela Zwykła; albo: wsp. śś. Korneliusza, pap. i Cypriana, bpa i
męcz.

  

    
    1. Liturgia Słowa wlewa w serca nasze odwagę i męstwo bycia, bo towarzyszy nam
nieustanny cud Boga i bliska obecność Maryi – Matki.     
    2. W tę niedzielę odpust zewnętrzny „na Narodzenie NMP” – Msze św. o godz.: 7:00 – 9:00
– 11:00 (na ołtarzu polowym) oraz o 14:30.    
    3. Msze św. są w starym kościele, a niedzielna „suma” o 11:00 (pół godziny później niż
zwykle) – jak wyżej wspomniałem – na ołtarzu polowym.     
    4. Dziś też „na sumie „ o 11:00 parafialne dożynki z poświęceniem wieńców wykonanych na
„dożynki gminne” i z procesją wieńców wokół starego kościoła wraz z feretronami.     
    5. Dary ofiarne na sumie niesie wieś Królowa Górna. Proszę też zabrać na procesję wokół
cerkwi wszystkie wieńce i feretrony.     
    6. Podczas trzech pierwszych Mszy św. homilie odpustowe wygłosi ks. Artur Marta,
wikariusz w Gołkowicach (zamiast byłego wikariusza w Królowej Górnej ks. Kazimierza
Koszyka, obecnie tamtejszego proboszcza w Gołkowicach).     
    7. Ks. Kazimierz Koszyk natomiast wygłosi u nas kazanie za miesiąc 13 X o 17:00 na
Różańcu Fatimskim.     
    8. W tę odpustową niedzielę zwyczajowa składka inwestycyjna (z racji II niedzieli miesiąca). 

 
    9. Też w tę niedzielę po „prymarii” (po 7:00) zmiana tajemnic Róż Kobiet.    
    10. Jak słyszeliśmy w Komunikacie Episkopatu Polski zatytułowanym: „Wychowawca
chrześcijański w procesie rozeznawania powołania” dziś rozpoczyna się VIII Tydzień
Wychowania (9-15 IX). Mottem są słowa: „Wybór Drogi”. A III tygodniu września – kwartalne dni
modlitw.     
    11. Zaś za miesiąc w Rzymie rozpocznie się XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów: 
Młodzież, wiara i rozeznanie powołania
. 
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    12. W tę niedzielę (9 IX) odbędzie się Diecezjalne Spotkanie dla Małżeństw i Rodzin „u
Matki Bożej Królowej Rodzin” w Chorzelowie (i festyn).     
    13. Jutro w poniedziałek 10 IX Msze św. rano o 6:30 i wieczorem o 18:00 (tę odprawia ks.
wikariusz).     
    14. Od 11 (wt) do 28 (pt) IX w parafii MB Niepokalanej w N. Sączu trwa Kurs
Przedmałżeński: spotkania we wtorki, czwartki i piątki o 18:00-19:00.     
    15. We środę 12 IX po Mszy św. wieczornej o 19:00 na starej plebanii comiesięczne
spotkanie Akcji Katolickiej.     
    16. We środę i w sobotę dwie kolejne rozmowy przedślubne z parami narzeczeńskimi w
kancelarii.     
    17. Także w tą środę II września cykliczna comiesięczna modlitwa Akcji Katolickiej za
Polskę w 100-lecie Niepodległości.     
    18. Przypominam: II środa miesiąca – modlitwa Akcji Katolickiej za Ojczyzną (z Koronką)
zamiast Godzinek o NMP. III środa miesiąca – w int. trwającego w naszej diecezji V Synodu. 
 
 
    19. 13 IX – szkolenie z RODO dla nauczycieli z całej gminy – w Kamionce W. o 16:00 (w
szkole nr 2).     
    20. W czwartek 13 września po Mszy św. wieczornej odprawianej o godz. 18:00 wyruszymy
na kolejny Różaniec Fatimski.     
    21. Zabierzmy na tę 13 IX procesję lampiony – DSM-ki jak zwykle zabierają na trasę Figurę
Matki Bożej.     
    22. W piątek przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – Msze św. o 6:30 oraz po
południu o 15:00 po Koronce do Bożego Miłosierdzia, a także o 18:00 (po Mszach św.
ucałowanie z czcią drzewa Krzyża). Wcześniej o 17:30 w świątyni odprawiona będzie w Droga
Krzyżowa.     
    23. W niektórych parafiach w piątek 14 IX rozpoczyna się nowennę do św. Ojca Pio (np. w
Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu).     
    24. W sobotę w liturgii przeżywamy wspomnienie MB Bolesnej; tygodniowy odpust w
Sanktuarium w Limanowej (z N. Sącza wyrusza pielgrzymka).     
    25. Tam, gdzie jest taki zwyczaj, w sobotę 15 rozpoczyna się triduum modlitw w intencji
młodzieży przed Świętem św. Stanisława Kostki (15-17 IX).     
    26. W sobotę w naszej parafii Msze św. jak zwykle w tym dniu: o godz. 6:30 oraz o godz.
8:00.     
    27. W sobotę 15 IX także dodatkowa Msza św. o 11:00 – połączona z chrztem dziecka:
Piotr Franciszek Klimek.     
    28. Też w sobotę 15 IX w Dębicy w kościele Miłosierdzia Bożego diecezjalne spotkanie
młodzieży – XII Synaj. Patrz: afisz.     
    29. Najbliższa niedziela 16 IX jest Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu.     
    30. Też w niedzielę za tydzień zbiórka do puszek przed świątyniami naszej diecezji na
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Tarnowie.     
    31. Za tydzień w niedzielę 16 IX o 9:00 śpiewa i gra zespół młodzieżowy „Siewcy Miłości”.   
 
    32. 16 IX odpust parafialny w sąsiedniej Ptaszkowej ku czci MB Radosnej – suma o 11:00.  
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    33. Także w niedzielę 16 IX odpust parafialny w Mogilnie „na Podwyższenie Krzyża
Świętego” – suma o 11:00.     
    34. Po tym jesiennym odpuście wracamy do nowego kościoła z Mszami popołudniowymi o
14:30 – ale w niedzielę za tydzień 16 IX w ogóle nie będzie w parafii Mszy św. popołudniowej,
albowiem właśnie o godz. 14:30 wyruszymy z pielgrzymką na „Wzgórze Krzyża”, gdzie
odprawiona będzie Msza św. o 17:00 – w tym roku obstawę liturgiczną wedle kolejki robi
nasza parafia (także z wygłoszeniem kazania).     
    35. rupa pielgrzymkowa formuje się więc 16 IX o 14:30 na placu przed kościołem, ale
można się też dołączać po drodze.     
    36. Natomiast pierwsza „jesienno-zimowa” Msza św. popołudniowa, już w nowym kościele,
będzie za 2 tygodnie 23 IX (do wiosennego odpustu w nowej świątyni „na Opatrzność Bożą” w
Niedzielę Miłosierdzia, czyli pierwszą po Wielkanocy).     
    37. W związek małżeński zamierza wstąpić kolejna para – jest to zapowiedź pierwsza:
Wojciech Andrzej Knap, Łódź; oraz Tetiana Prytychenko, Łódź. Kto znałby jakieś przeszkody
małżeńskie, ma obowiązek je zgłosić w kancelarii parafialnej.     
    38. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
MB Niepokalanie Poczętej – zel. Heleny Ptaszkowskiej.     
    39. Powstały dwie nowe dziecięce Róże Misyjne: w klasie 5 Róża p.w. św. Jana Chrzciciela
(zelator: Karol Kowaczek) i w klasie 4 Róża p.w. św. Teresy z Kalkuty (zelatorka: Julia
Siedlarz). Obie tworzą dzieci z podstawówki w Królowej Górnej.     
    40. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: w środę o 17:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (przygotowanie przed Różańcem
Fatimskim), w środę o 19:00 – spotkanie Akcji Katolickiej (na starej plebanii), w czwartek o
17:00 – zbiórka aspirantów, w sobotę o 9:00 – próba scholi (na chórze).     
    41. Wydatki tego tygodnia: Zamówiłem 7 litrów „złotej” farby „Hammerite” do malowania
barierek na chór i koło zakrystii w kościele; 5 pędzli do niej o różnej wielkości. Jeszcze
dodatkowa dwa litry tej farby w sklepie „Domex”.     
    42. Zapłaciłem za kolejne 6 zamówionych kloszy do kinkietów w prezbiterium i kaplicy.     
    43. Za odsączarkę do naczyń do wstawienia w meblościance w kuchni starej plebanii.     
    44. 8 sztuk śrub do drewna (do przykręcenia za plebanią stojaków na rowery).     
    45. Agrotkanina czarna 100 mb na 62 cm. Benzyna do traktorka kosiarki.     
    46. Owoce, napoje, lody, kawa itp. na niedzielny odpust.     
    47. 10 sztuk sadzonek lawendy do udekorowania (i zabezpieczenia od samochodów) drogi
dojścia koło starego kościoła.     
    48. Osiem sztuk „organizerów biurowych” (przyborniki, stojaki, szuflady pojemniki).     
    49. Katechizmy bierzmowanych – 40 sztuk.     
    50. Pizza dla technicznych rozkładających sprzęt dla grupy „Marana-tha” i woda mineralna.  

 
    51. Za transport i nagłośnienie grupy „Marana-tha”.     
    52. Składka ze „środy misyjnej” (5 IX) wyniosła 306 zł.     
    53. Po przerwie na odpust parafialny o przyjście do pracy na najbliższą sobotę na 7:00
proszę panów z grupy dziesiętnika Stanisława Ruszkowicza. Czeka w dalszym ciągu
robota przy rozbiórce już resztek wiaty i składu desek zdrowych oraz cięcia spróchniałych. 
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    54. Także na tę sobotę (15 IX) proszę panie z grupy dziesiętnika Stanisława Karpiela.
Czeka je praca przy plewieniu kwiatów i porządki. 
 
 
    55. Dziękuję za przygotowanie dekoracji (flagi postawili: Władysław Siedlarz, Dominik
Siedlarz, Michał Nowak, Krzysztof Siedlarz, Jakub Ogórek).     
    56. Dzięki Józefie Nowak za zorganizowanie z OSP ławek, a Sławomirowi Jelito za ich
zwiezienie i wspólne rozstawienie na koncert przed świątynią.     
    57. Lektorom i ministrantom za ich przeniesienie po koncercie i ustawienie koło starego
kościoła na odpust „na Narodzenie NMP”.     
    58. Dziękuję chórowi za oprawę muzyczną na „sumie odpustowej” oraz Januszowi
Górskiemu za nagłośnienie chóru, ołtarza polowego i placu.     
    59. Dzięki Bożenie Gaborek za wypranie kościelnych wspólnych lektorskich alb (dla
studentów) i dalsze z mężem porządki wokół obu świątyń.     
    60. Dziękuję też naszym parafianom za kolejny pojemnik pomidorów oraz za jabłka.     
    61. Ofiarę 3 x 50 zł (150 zł) zamiast pracy z dziesiątki Stanisława Ruszkowicza złożyły:
Krystyna Świgut, Izabela Michalik, Marzena Mikulska.     
    62. Także ofiarę 50 zł zamiast pracy w grupie Jana Siedlarza przed tygodniem złożyła
Władysława Pokrzywa.     
    63. Jak również za dniówkę pracy kobiet złożono 100 zł od Antoniny i Heleny
Ptaszkowskich. Wszystkim: Bóg zapłać!     
    64. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Maria, Emil Damian; Maria, Józef
Ziębiec; Małgorzata Ziębiec. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Polskiej:
Barbara Ziębiec; Maria Siedlarz; Renata, Grzegorz Siedlarz     
    65. Doroczna pielgrzymka górska do Litmanovej na Słowacji – w sobotę 22 IX (wyjazd z
placu sprzed kościoła o 7:15). Z Krościenka przejście na stronę Słowacką przez Rezerwat
Białej Wody. O 14:00 Msza św. na górze Zvir i ognisko. Powrót wieczorem przez Starą
Lubovnię. Koszt 35 zł (w tym przejazd, ubezpieczenie i kiełbaska). Zapisy p. Stanisława
Bogdańska 608 065 902.     
    66. Od soboty 1 IX Niepokalanów stał się Światowym Centrum Nieustannej Modlitwy o
Pokój.     
    67. Koncert charytatywny na rzecz dzieci z niepełnosprawnością: „Dwudniaki na cztery pory
roku” obędzie się w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach w
niedziele 16 września o godz. 19:00.     
    68. Na stoliku z tyłu świątyni są do nabycia kalendarze misyjne na 2019 r. – w cenie 5 zł.    

    69. 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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