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XXX Niedziela Zwykła – 28 października 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 28 X – XXX Niedziela Zwykła (synodalna); albo: Święto śś. Szymona i Judy
Tadeusza, Apostołów (op. się)

  

Czwartek – 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych (z Oktawą)

  

Piątek – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych „Dzień Zaduszny”

  

Sobota – 3 XI – wsp. dow. św. Marcina de Porres, zak.

  

Niedziela – 4 XI – XXXI Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Karola Boromeusza, bpa (opuszcza
się)

  

    
    1. Liturgia Słowa w osobie niewidomego Bartymeusza woła o Miłosierdzie Boże nad
światem, który nie dostrzega nieustannego cudu Boga.   
    2. Dzisiejsza niedziela 28 X jest kolejną „Niedzielą Synodalną” z własną liturgią.  
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    3. Z racji niedzieli pomija się Święto Apostołów śś. Szymona i Judy Tadeusza.  
    4. Podczas Mszy św. wotywnej o 9:00 zagra i zaśpiewa zespół młodzieżowy „Siewcy
Miłości” (również jutro w radio RDN).   
    5. Dziś też przypada „Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego” w
świątyniach, w których nie jest znana data konsekracji. Nasz Dom Boży nie jest jeszcze
„konsekrowany”, a jedynie poświęcony – na pełny obrzęd „dedykacji” ciągle jeszcze czekamy,
jak już to przypominałem. Mamy na to prawie 10 lat do następnej wizytacji kanonicznej – do
tego czasu musimy uposażyć, jak i wystroić naszą świątynię (w tym wykonać ołtarze i witraże).
 
    6. W nocy nastąpiła zmiana czasu na „zimowy”, czyli o godzinę do tyłu – czyli o tę 1 godzinę
spaliśmy dłużej.   
    7. W ten poniedziałek 29 X o g. 18:00 nasza parafia ma Mszę św. w parafii św. Małgorzaty,
a potem o g. 19:00 Różaniec w Radio RDN Nowy Sącz.   
    8. We wtorek (30 XI) kończą się dwie Msze św. gregoriańskie: w parafii za śp. Tadeusza
Gronia; w Afryce za śp. Krzysztofa Stasika.   
    9. We środę o 15:30 półtorejgodzinna spowiedź święta przed Uroczystością Wszystkich
Świętych, by dać każdemu możliwość bycia w stanie łaski uświęcającej dla zyskania odpustu
zupełnego 1 XI i w całej Oktawie Wszystkich Świętych.   
    10. Jeszcze do środy w dni powszednie Nabożeństwa Różańcowe są w naszej świątyni o
17:00 (potem Msza św.). W tę niedzielę o 14:00.   
    11. W środę po Nabożeństwie Różańcowym dzieci otrzymają nagrody za sumienne
chodzenie na nabożeństwa Różańcowe i za wykonane różańce.   
    12. W czwartek 1 XI przypada Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w tym dniu w n
owym kościele
o godz. 7:00 – 9:00 i 10:30 oraz w 
starym kościele
o 12:00
, po której to udamy się z procesją na nowy cmentarz w Królowej Górnej. 
 
    13. W piątek natomiast 2 XI obchodzimy Wspomnienie Wiernych Zmarłych (czyli Dzień
Zaduszny) – wszystkie Msze św. w starym kościele o godz. 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz ze
względu na pracujących o 17:00, po
której z procesją udamy się na stary cmentarz w Królowej Polskiej. 
 
    14. W Dzień Zaduszny (2 XI) każdy z kapłanów ma przywilej odprawienia 3 Mszy św., przy
czym 1) Msza św. wg własnej intencji lub intencji ofiarodawcy; 2) Msza za wszystkich zmarłych;
3) Msza w intencjach Ojca Świętego (i za zmarłych papieży).   
    15. Od Wszystkich Świętych rozpoczyna się „Tydzień Modlitw za Zmarłych”, czyli dawna
Oktawa – Msze św. popołudniowe w dni powszednie (czyli sobota 3 XI, poniedziałek 5 XI,
wtorek 6 XI, środa 7 XI, czwartek 8 XI) będą w cerkwi o 17:00 (pół godziny wcześniej o 
16:30
wypominki listopadowe). Natomiast w niedzielę 4 XI Msza św. w starym kościele będzie o 14:30
połączona z wypominkami o 14:00 i Adoracją IHS. 
 
    16. Wszystkie inne Msze św. (poranne) będą w nowym kościele – z Adoracją Najświętszego
Sakramentu (z racji I niedzieli miesiąca).   
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    17. We Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny oraz przez całą Oktawę można zyskać
odpust zupełny za zmarłych pod zwykłymi warunkami.   
    18. Niedziela w Oktawie Wszystkich Świętych (4 XI) jest I niedzielą miesiąca – do południa
po każdej Mszy św. Adoracja IHS.   
    19. W niedzielę 4 XI czytany będzie w miejsce homilii List Pasterski Episkopatu Polski z
okazji 100-nej Rocznicy Niepodległości.   
    20. Od 1 XI przy ołtarzu płonie paschał i umieszczona jest figura Zmartwychwstałego Pana
– procesja na cmentarz ma 5 stacji.   
    21. Przy bramie cmentarnej 1 listopada, jak co roku, kwestują harcerze na rzecz utrzymania
Wyższego Seminarium Duchownego.   
    22. W tym tygodniu przypadają 1 XI pierwszy czwartek, a 2 XI pierwszy piątek – których to
wotyw się nie celebruje z racji Oktawy Wszystkich Świętych – nie będzie też w tym dniu
Adoracji w bocznej kaplicy ani czwartkowej dla kandydatów do bierzmowania, ani ogólnej w
piątek.   
    23. W Uroczystość Wszystkich Świętych (I czwartek) nie ma objazdu do chorych szafarzy
nadzwyczajnych z Komunią Świętą.   
    24. Natomiast w Dzień Zaduszny (I piątek) po „sumie” uda się do chorych z Komunią Świętą
i innymi sakramentami ks. Wikariusz.   
    25. Udając się na cmentarze, uważajmy na drodze, jedźmy bezpiecznie oraz zabezpieczmy
przed złodziejami nasze posesje i wszelkie mienie.   
    26. Wynik liczenia sprzed tygodnia 21 X tzw. „dominicantes” (uczęszczających do kościoła) i
„comunicantes” (przystępujących do Eucharystii) są następujące: na 1600 parafian w Mszach
św. uczestniczyło 820 osób (co stanowi 51,20 % wszystkich mieszkańców, a 56,94 %
zobowiązanych do uczestnictwa, czyli minus 10% ogółu); a do Komunii Świętej przystąpiły 254
osoby (co stanowi 15,90 % wszystkich mieszkańców, a 17,64 % zobowiązanych do
uczestnictwa w celebrze Eucharystii oraz 30,98 % obecnych na Mszy św.). Szczegółowe dane
są w gablocie przed kościołem.   
    27. Intencja do omodlenia dla Róż Różańcowych na listopad: „Aby język serca i dialogu
przeważał zawsze nad językiem oręża
”. 
 
    28. Z racji tygodnia pamięci o zmarłych nie ma w tym tygodniu żadnych spotkań
formacyjnych, zbiórek i prób różnych grup parafialnych.   
    29. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie I Róża „rodziców
modlących się za swe dzieci” p.w. św. Jadwigi Andegaweńskiej – zel. Stanisławy Bogdańskiej. 
 
    30. Wydatki tego tygodnia: Wykonanie z nierdzewki i montaż listew mocujących ławki (tym
cena drogiego materiału).   
    31. Zużyto do klejenia kamyczków w „oczku wodnym” 24 tuby „FixAll” + koszty za dojazd i
za pracę 2 robotników.   
    32. Jeszcze 13 sztuk kleju „Fix-All” do klejenia kamyczków w oczku wodnym za plebanią.
Silikon szklarski; klej montażowy „T-rex glue”.   
    33. 9 lamp „Koster 727” nad potok nabyte z wyprzedaży w firmie „Norlys”; kabel trzyżyłowy
(15 m).   
    34. Zakup 80 metrów grubego przewodu gumowanego do ziemi – trzyżyłowego (80
metrów).   
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    35. Montaż i uzbrojenie elektryczne 15 palisad nad potokiem: puszki hermetyczne, kostki,
końcówki zaciskowe kabli, kołki rozporowe.   
    36. Nabycie 9 grubych wycieraczek gumowych pod maszyny w siłowni oraz 3 tzw. „greek”.  

    37. 25 kotw (żelazne podstawy do przykręcenia drewnianych słupków wstawianych do
betonowych stopek).   
    38. Muchozol „Bross” na wołki zbożowe i mole zalęgłe w kościele w wieńcach żniwnych.   
    39. Paliwo do parafialnej pilarki i olej do niej. Bateria 9 V „Varta”. Dwa „Ajaxy” (płyny do
mycia podłóg).   
    40. Pizze dla robotników w poniedziałek i wtorek. Pizze dla sobotnich robotników (+ kawa i
woda mineralna).   
    41. Pizze dla aspirantów w środę; dla ministrantów w czwartek.   
    42. Składka sprzed tygodnia przeznaczona na misje – jako tzw. „fundusz papieski” wyniosła:
2430,10 zł + 20 $.   
    43. Opłaty na ogrzewanie w kościele i na utrzymanie porządku na cmentarzu na nowy 2019
rok wynoszą nadal 40 zł + 30 zł. Podaję też 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 – Nr 50 1020 3453 0000 8102 0008 2370 Dobrowolne
ofiary na potrzeby biuletynu i utrzymanie strony internetowej można wpłacać na konto: mBank: 
96114020040000320268843252 
Wpłaty na konto budowlane można dokonywać tradycyjnie , albo też przelewem na konto
parafialne-budowlane: Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu – Nr 82 1240 1558 1111
0010 6437 8557
 
    44. Na stoliku są jeszcze do zabrania kartki z wypominkami „rocznymi” (czytane przed 7:00 i
9:00) oraz kartki wspominkowe „listopadowe”.   
    45. Nie wyrzucamy żadnych odpadów poza ogrodzenie podczas porządków na cmentarzu –
plastiki i szkło (do kontenera), a rośliny (na pryzmę).   
    46. W czwartek 1 XI, czyli we Wszystkich Świętych, nie ma możliwości dojazdu autami do
cmentarza; pilnują tego strażacy (wjazd tylko dla osób z trudnościami w chodzeniu).   
    47. Dziękuję za sobotnią robotę: 7 mężczyznom z grupy dziesiętnika Marka Kotasa:
Kazimierz Poręba, Andrzej Śmierciak z synem Szymonem, Janusz Poręba (+ traktor), Ryszard
Ogórek, Mieczysław Witek (Patryk Siedlarz pracował tydzień wcześniej z grupą Józefa Ziębca) ;
oraz tylko 3 panom z grupy 
dziesiętnika Romana Pazgana
: Roman Pazgan (+ piła motorowa), Zbigniew Górka (+ piła motorowa) oraz syn Kacper Górka.
Wszyscy pracowali przy wycince i zwózce grabowego żywopłotu z cmentarza. 
 
    48. Zamiast pracy ofiarę złożyli z grupy Marka Kotasa: Marek Kotas (50 zł), Władysław
Siedlarz (100 zł); oraz z grupy Romana Pazgana: Mieczysław Sekuła (50 zł), Stanisław
Ogorzałek (50 zł), Maciej Ogorzałek (50 zł).   
    49. Też z wcześniejszych grup: Rafał Smólczyński – 50 zł (z grupy R. Kościółka); oraz
Bartłomiej Groń z 13 X – 50 zł (z grupy K. Ruszkowicza).   
    50. Dziękuję pracującym w sobotę: tylko 3 kobietom z grupy dziesiętnika Alojzego
Barskiego : Teresa Barska,
Sylwia Groń (Grażyna Janus była przed tygodniem 20 X z grupą St. Mężyka); oraz tylko 2
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paniom z grupy dziesi
ętnika Mariusza Hatlasia:
Izabela Siedlarz, Jolanta Rutkowska-Mężyk (za nią Michał Poręba) – panie te pracowały nadal
przy czyszczeniu z darni traw powierzchni dolnego parkingu. 
 
    51. Ofiary zamiast pracy: z poprzedniej soboty ofiarę 50 zł zamiast pracy złożyła Zofia
Stępień (z grupy Stanisława Mężyka). Również z wcześniejszej grupy z 29 IX: Aneta Szmit – 50
zł (z grupy Krzysztofa Ruszkowicza).   
    52. O przyjście do pracy na najbliższą sobotę na 7:00 proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika
Stanisława Mężyka
oraz z grupy 
dziesiętnika Alojzego Barskiego
. Planowane jest w zależności od pogody: cięcie zwiezionych gałęzi (lub malowanie starej
plebanii) oraz robienie szkieletu ze stempli pod pergole nad kościołem. 
 
    53. Na tę sobotę proszę o przyjście kobiet z 2 grup: z grupy dziesiętnika Janusza Pazgana 
oraz z grupy 
dziesiętnika Władysława Stanka
. W planie są nadal prace porządkowe (czyszczenie z darni dolnego parkingu) – przynosimy
motyki. Zapraszam też panie nieobecne w swoich grupach. 
 
    54. Wycięte wreszcie zostały niekontrolowane od lat odrosty grabowego żywopłotu wokół
cmentarza – dziękuję naszym mężczyznom.   
    55. Zostało obklejone kamyczkami wnętrze „oczka wodnego” za nową plebanią (racę
wykonali G. i M. Kaczówka).   
    56. W niedalekiej przyszłości na siedzeniach naszych ławek pojawią się wierzchnie brązowe
wyściółki ze spodnią antypoślizgową powierzchnią – koszt ich uszycia i materiału opiewa na
około 9 tyś złotych. Postanowieniem Rady Parafialnej ogłaszam, iż wyściółka na jedną ławę
kosztować będzie około 250 zł. Jeśli ma ktoś takie życzenie, to można zafundować od siebie po
jednej ławie. Będę niezmiernie wdzięczny.   
    57. W listopadzie odbędą się 2 „kursy przedmałżeńskie”: 9-21 XII o 18:00 w Nowym Sączu
w parafii św. Kazimierza; 23-25 XI w Kamionce Wlk.   
    58. Dziękuję rodzinie Teresie i Władysławowi Groń za 30 zł „na biuletyn” (złożonej przy
okazji opłat na ogrzewanie i cmentarz).   
    59. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Agnieszka, Krzysztof Groń; Teresa,
Władysław Groń; Monika, Bartłomiej Groń. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny:
Helena, Józef Kościółek; Ewelina, Stanisław Książkiewicz; Stanisława, Krzysztof Ruszkowicz. 
 
    60. Na stoliku z tyłu świątyni są jeszcze do nabycia ostatnie kalendarze misyjne na 2019 r. –
w cenie 5 zł.   
    61. 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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