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XXXI Niedziela Zwykła – 4 listopada 2018 

  

  

  

W tygodniu:

  

  

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

  

  

I środa – 7 XI – środa misyjna w parafii

  

  

Czwartek – 8 XI – zakończenie oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych
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Piątek – 9 XI – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

  

  

Sobota – 10 XI – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. i dokt. Kośc.

  

  

Niedziela – 11 XI – XXXII Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Marcina z Tours. bpa. (op. się)

  

    
    1. Liturgia Słowa jawi nam dziś Jedynego i Wiecznego Arcykapłana Jezusa Chrystusa, który
przypomina nam największe przykazanie – Miłości.     
    2. Ta niedziela w Oktawie Wszystkich Świętych (4 XI) jest I niedzielą miesiąca – do południa
po pierwszych 3 Mszach św. Adoracja IHS.     
    3. Natomiast, zgodnie z zapowiedzią, Msza św. o 14:30 odprawiona będzie w starym
kościele (połączona z wypominkami o 14:00 i Adoracją IHS).     
    4. W tę niedzielę 4 XI w miejsce homilii odczytywany jest List Pasterski Episkopatu Polski z
okazji 100-nej Rocznicy Niepodległości.     
    5. Z racji I niedzieli listopada dziś po „prymarii” zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn (w
Różach Niewiast – za tydzień po „siódemce”).     
    6. Składka dzisiejsza, jak w każdą pierwszą niedzielę w miesiącu, przeznaczona jest na cele
diecezjalne.     
    7. We środę 7 XI (pierwszą w listopadzie) modlimy się za misję – w tym dniu także zmiana
tajemnic w Różach Misyjnych i składka na misje.     
    8. W Oktawie Wszystkich Świętych do czwartku można jeszcze zyskiwać odpust zupełny za
bliskich zmarłych – pod zwykłymi warunkami.     
    9. We czwartek 8 XI (zamiast I czwartku w dniu 1 XI) na zakończenie oktawy na godz. 16:00
przychodzą do cerkwi kandydaci do bierzmowania, a uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych
odczytują przygotowane „rodzinne wypominki” (które rozpoczną się po pół godzinie – o 16:30). 
 
 
    10. Wypominki o 16:30 poprzedzone będą „nabożeństwem ekspiacyjnym” z powodu
znieważenia Jezusa w Komunii Świętej przez młodzieńców.     
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    11. Do czwartku trwa rozpoczęty we Wszystkich Świętych „Tydzień Modlitw za Zmarłych”
(dawna Oktawa). Msze św. popołudniowe w dni powszednie (poniedziałek 5 XI, wtorek 6 XI,
środa 7 XI, czwartek 8 XI) są w cerkwi o 17:00 (pół godziny wcześniej o 16:30
wypominki listopadowe). 
 
 
    12. Od 1 XI przy ołtarzu nadal do końca oktawy Wszystkich Świętych (do 8 XI) płonie
paschał i umieszczona jest figura Zmartwychwstałego Pana.     
    13. Po 8 XI wypominki przed Mszami popołudniowymi będą pół godziny wcześniej, zaś rano
krótka modlitwa wypominkowa będzie po Mszy św.     
    14. Pamiętajmy też o zmarłych kapłanach – są to: ks. Władysław Berbeka, ks. Marian
Wodzisz, ks. Józef Kościelny, ks. Franciszek Wybraniec.     
    15. W piątek przypada Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Msze św.: 6:30
– 15:00 (z Godz. Mił.) – 17:00 (16:30 – Wypominki).     
    16. Już od południa 8 XI (we czwartek) i przez cały piątek 9 XI do północy można zyskać
odpust zupełny za nawiedzenie katedry i modlitwę w niej.     
    17. W niedzielę za tydzień 11 XI przypada Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości (11
XI 1918 r.) – w naszej parafii po „sumie” udamy się na nowy cmentarz, by tam po odśpiewaniu
Hymnu narodowego i wciągnięciu flagi na maszt ” poświęcić kapliczkę na brzozie rosnącej na
symbolicznej mogile (kurhanie), a następnie po zapaleniu 2 biało-czerwonych zniczów na
zakończenie odśpiewać pieśń: „Boże coś Polskę”.     
    18. Miejsce to jak i wisząca na brzozie kapliczka „Salve Regina Polaniae” z MB Bolesną
trzymającą na kolanach martwe ciało Jezusa dedykowane są – w 100-lecie Odzyskania
Niepodległości – wszystkim tym z naszego terenu, którzy cierpieli i kiedykolwiek przelali krew
dla Polski.     
    19. W tej skromnej uroczystości wezmą udział przedstawiciele umundurowanych w naszej
parafii – czyli harcerzy i strażaków.     
    20. Też na sumie 11 XI udzielone będą dwa chrzty kolejnych dzieci w parafii: Milena Paulina
Kruczek oraz Aron Bochenek.     
    21. Msze św. za te dzieci odprawione będą odpowiednio: za dziewczynkę 17 XI o 8:00 oraz
za chłopczyka 25 XI o 8:00.     
    22. 11 listopada są dwa odpusty w dekanacie: „na Najświętszego Zbawiciela” w Boguszy;
„na św. Marcina” w Mogilnie – obie sumy o 11:00.     
    23. Za tydzień 11 XI jak w każdą drugą niedzielę miesiąca – składka inwestycyjna na
potrzeby prac prowadzonych w parafii (i zmianka Róż Kobiet).     
    24. Na niedzielę 11 XI w naszej diecezji wyznaczona została także dobrowolna zbiórka do
puszek na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, bo jest to „X Dzień Solidarności z Kościołem
Prześladowanym” (w całej Polsce była ona w niedzielę 28 X).     
    25. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: w środę o 15:45 – aspiranci, w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM; w piątek
o 16:00 - ministranci, w piątek po nabożeństwie około 18:15 – spotkanie KSM na starej plebanii;
w sobotę o 9:00 – próba scholii (na chórze).     
    26. Wyjazd na pizzę lektorów młodszych – we wtorek o 15:30. Wyjazd na pizzę lektorów
starszych – w środę o 15:30. Zapraszam.     
    27. Po Mszy św. w Radio RDN zaprosiłem na pizzę zespół muzyczny „Siewcy Miłości” oraz
służących w tym dniu lektorów.     
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    28. Podczas poprzedniego weekendu w ośrodku oazowym „Efez” w Czchowie przebywało
od nas 8 DSM-ek (transport moim busem).     
    29. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie II Róża „rodziców
modlących się za swe dzieci” p.w. św. Jana Pawła II – zel. Katarzyny Gruca.     
    30. Wydatki tego tygodnia: Farba olejna popielata 50 litrów. Rozpuszczalnik do farby.
Jeszcze raz kolejny zakup 30 litrów farby popielatej na elewację „Jedynka” i rozpuszczalnik. 
 
 
    31. Cztery okrągłe pędzle do zapuszczania stempli przepalonym olejem z ropą (+ środek
drewnochronny). Taśma klejowa dwustronna.     
    32. Dwie bańki ropy do zmieszania z przepalonym olejem.     
    33. Długie i grube śruby z podkładkami i nakrętkami (220 mm, 200 mm, 180 mm) oraz
długie i grube drewno-wkręty na klucz z podkładkami (o średnicy takiej jak śruby czyli Ø 10 i Ø
8) do skręcania stempli pod pergole.     
    34. Zakup słupka U-21 z podstawą i zrobienie dwustronnego na nim znaku drogowego:
„Zakaz ruchu – zakaz wjazdu”.     
    35. Za książki i różańce na rękę (na nagrody za sumienne uczęszczanie na Nabożeństwa
Różańcowe i za wykonane różańce.     
    36. Dopłaciłem 8 dzieciom z DSM do oazy po 20 zł oraz wydatek na paliwo za zawózkę ich
do Czchowa.     
    37. Wydałem na dwie pizze dla zespołu „Siewcy Miłości” oraz dla lektorów.     
    38. Za 2 jarskie pizze pracującym w piątek przy malowaniu elewacji starej plebanii; za 4
pizze dla parafian przy pracy w sobotę. Kwa, woda, cytryny.     
    39. Harcerze kwestujący 1 XI przy bramie cmentarnej zebrali na rzecz utrzymania
Wyższego Seminarium Duchownego sumę 1719,52 zł.     
    40. Dziękuję też 4 rodzinom z parafii za złożoną kwotę po 250 zł (razem 1000 zł) na
zapłacenie ocieplającej wyściółki jednej ławy w kościele – są to: Piotr i Kazimiera Jelito, Adam i
Monika Królewscy, Jan i Władysława Królewscy, młode małżeństwo z KG (K. i A. P.).    

    41. Dziękuję też Piotrowi Jelito za złożone na rzecz parafii 3 ofiary: na kościół – 400 zł;
utrzymanie cmentarza – 100 zł; na wyściółkę ławy – 250 zł.     
    42. W środę po Różańcu dzieci otrzymały nagrody za sumienne chodzenie na Nabożeństwa
i za wykonane różańce. Lista nagrodzonych – za tydzień.     
    43. Sprzątając po Wszystkich Świętych nie wyrzucamy żadnych odpadów poza ogrodzenie
cmentarza – plastiki i szkło (do kontenera), a rośliny (na pryzmę). Natomiast chryzantemy z
donicami składujemy na pryzmę do dwóch białych plastikowych pojemników z napisem
„CHRYZANTEMY”.     
    44. Dziękuję za sobotnią robotę: 3 panom z grupy dziesiętnika Stanisława Mężyka:
Władysław Galica, Maciej Kmak (za niego Wiktor Górka) oraz Stanisław Mężyk (robił w
warsztacie kapliczkę na cmentarz); oraz aż 9 mężczyznom z grupy 
dziesiętnika Alojzego Barskiego
: Alojzy Barski, Andrzej Janus, Mieczysław Janus, Michał Janus, Piotr Świder, syn Łukasz
Świder, Mateusz Janus (za niego Marcin Janus), Krzysztof Janus (za niego Paweł Janus i
Patryk Janus). Pracowali przy robieniu stelaża pergoli w brzegu nad nowym kościołem (a 3
młodzieńcy przy czyszczeniu elewacji). 
 

 4 / 6



XXXI Niedziela Zwykła – 4 listopada 2018

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 04 listopada 2018 06:58 - Poprawiony sobota, 10 listopada 2018 18:56

 
    45. Panowie ci pracowali „do oporu”, czyli aż do skończenia całości roboty (już przed
szarówką) – stąd nie będą mieć następnej kolejki za rok.     
    46. Zamiast pracy ofiarę złożyli 3 mężczyźni z dziesiątki Alojzego Barskiego: Ryszard
Górski (100 zł) i Krzysztof Plata (50 zł); Carlos Velarde Vasques (50 zł).     
    47. Dziękuję pracującym w sobotę: aż 8 kobietom z grupy dziesiętnika Janusza Pazgana:
Bożena Gaborek, Maria Świgut, Agnieszka Kumorek, Barbara Jelito, Jadwiga Hebda, Justyna
Groń, Grażyna Szeptak, Dorota Jelito (za mamę córka Anna Jelito), a także Józefa Janus z (z
dziesiątki Alojzego Barskiego); oraz 3 paniom z grupy 
dziesiętnika Władysława Stanka
: Helena Ptaszkowska, Janina Siedlarz (za nią syn Konrad), Agata Janus (za nią córka Barbara
i syn Karol) – panie te pracowały nadal przy czyszczeniu z darni traw powierzchni dolnego
parkingu. 
 
 
    48. Zamiast pracy ofiarę złożyły 2 panie z dziesiątki Janusza Pazgana: Maria Hebda (50 zł) i
Irena Radzik (50 zł); oraz 2 panie z dziesiątki Władysława Stanka: Teresa Ochwat (50 zł) i
Maria Szczepka (50 zł); a także jej mąż Tadeusz Szczepka (też 50 zł).     
    49. Także zamiast pracy z zapoprzedniej soboty ofiarę po 50 zł złożyły: Zofia Kruczek i
Helena Zdziarska (z grupy Stanisława Mężyka).     
    50. O przyjście do pracy na najbliższą sobotę na 7:00 proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika
Mariusza Hatlasia
. Planowane jest w zależności od pogody: cięcie zwiezionych gałęzi (lub malowanie „z
drugiego” barierki w kościele starej plebanii). Proszę przynieść siekiery. 
 
 
    51. Na tę sobotę proszę o przyjście kobiet z 2 grup: z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka;
raz z grupy 
dziesiętnika Tadeusza Ramsa
. W planie są nadal prace porządkowe (czyszczenie z darni dolnego parkingu) – przynosimy
motyki. Zapraszam też panie wcześniej nieobecne. 
 
 
    52. Dziękuję serdecznie naszym strażakom z OSP za kierowanie ruchem na cmentarz w
dniu Wszystkich Świętych.     
    53. Dziękuję przedstawicielom parafii (Rady Parafialnej, Akcji Katolickiej, szafarzy i
lektorów) oraz zespołowi „Siewcy Miłości” za oprawę Mszy św. „radiowej” i poprowadzenie
Różańca w studio RDN”. Zaś Krzysztofowi Groniowi dziękuję za zawiezienie i przywiezienie ich
– wsparł mnie swoim busem (byliśmy w Nowym Sączu na dwa busy).     
    54. Dziękuję organiście i jego żonie Bożenie oraz Krystynie Michalik za całościowe porządki
wygrabienia liści przed Wszystkimi Świętymi.     
    55. Dziękuję też Bożenie Gaborek za wypranie po raz kolejny na ten czas świąteczny alb
kapłańskich.     
    56. Dzięki 4 mężczyznom za rozbiórkę rusztowania przy starej plebanii: Janusz Gaborek z
synami Krzysztofem i Jonaszem oraz Bronisław Kumorek.     
    57. Grzegorz i Regina Królowie z Mszalnicy ofiarowali kwiatka na starą plebanię –
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serdecznie dziękuję.     
    58. Rozpoczęło się „z pierwszego” malowanie „pistoletami” elewacji starej plebanii – jeśli
pogoda pozwoli, kontynuacja w tygodniu po niedzieli.     
    59. W sobotę 10 XI – Uroczystości z okazji 11 Listopada w Kamionce Wlk.: 10:30 –
poświęcenie tablicy; 11:00 – Msza św. z Ks. Biskupem Leszkiem Leszkiewiczem; 12:00 –
Koncert Niepodległości.     
    60. 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.     
    61. Instytut „Ordo Iuris” wydał ulotkę z informacjami dla rodziców o „Pochówku dziecka
utraconego przed urodzeniem” o zasiłku pogrzebowym.     
    62. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Helena, Józef Kościółek; Ewelina,
Stanisław Książkiewicz; Stanisława, Krzysztof Ruszkowicz. Do sprzątania dokładają się 3
kolejne rodziny: Jan Kocemba; Anna, Józef Kocemba; Katarzyna Kocemba.     
    63. 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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