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XXXIII Niedziela Zwykła – 18 listopada 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 18 XI – XXXIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziew. męcz.
(opuszcza się)

  

  

Wtorek – 20 XI – wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

  

  

Środa – 21 XI – wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
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Czwartek – 22 XI wsp. św. Cecylii, dziew. i męcz.

  

  

Piątek – 23 XI – wsp. dow. św. Klemensa I, pap. i męcz.; albo: św. Kolumbana, opata

  

  

Sobota – 24 XI – wsp. śś. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Towarzyszy, męcz.

  

  

Niedziela – 25 XI – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata; XXXIV Niedziela
Zwykła albo: wsp. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziew. i męcz.(op. się)

  

    
    1. Liturgia Słowa blisko końca roku liturgicznego, blisko Adwentu, odsyła nas dziś do
zamyślenia się nad przemijaniem i „Paruzją Pana”.     
    2. W ramach ogłoszeń odczytany będzie „Komunikat Biskupa Tarnowskiego na temat
posługi dziekana w dekanacie”.     
    3. Przypominam, iż nasza parafia należy do dekanatu Nowy Sącz Wschód z siedzibą ks.
dziekana w parafii MB Niepokalanej.     
    4. Dziś, tj. w niedzielę 18 XI znów chrzest kolejnego dziecka w parafii – to: Kaper Lebda.
Msza św. za dziecko 28 XI o 17:00.     
    5. W tę niedzielę 18 XI obchodzi się II Światowy Dzień Ubogich – można dziś nabyć
„Chlebki Miłosierdzia” wspierając dzieło Caritas.     
    6. Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Ubogich są słowa Psalmu 34: „Oto biedak
zawołał, a Pan go wysłuchał” (Ps 34,7).     
    7. W tę niedzielę 18 XI przypada też Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków
Drogowych.     
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    8. 18 XI przypada święto patronalne Ruchu Czystych Serc (bo jest to wspomnienie
liturgiczne bł. Karoliny Kózkówny – męczennicy).     
    9. Z racji niedzieli opuszcza się w naszej diecezji to liturgiczne wspomnienie (w katedrze
tarnowskiej i rodzinnej Zawadzie jest to święto).     
    10. Natomiast w sanktuarium bł. Karoliny w Zawadzie obchodzone są uroczystości 104
rocznicy jej śmierci. Program – na afiszu w gablocie.     
    11. Jako że w poniedziałek wyjeżdżam na rekolekcje część Mszy św. do czwartku
odprawiana będzie przeze mnie poza parafią.     
    12. We wtorek 20 XI w przededniu Ofiarowania NMP (w środę 21 XI) przeżywany jest
Światowy dzień Życia Kontemplacyjnego (Pro Orantibus).     
    13. Z racji III środy nasza Akcja Katolicka modli się za V Synod.     
    14. W czwartek 22 XI wspomina się w liturgii dziewicę i męczennicę św. Cecylię – patronkę
śpiewu i muzyki kościelnej. Z tej okazji składam gratulacje i dziękuję wszystkim, który ona
patronuje: panu Organiście, parafialnemu chórowi, dziecięcej scholii oraz młodzieżowej grupie
wokalno-muzycznej „Siewcy Miłości”.     
    15. Za tydzień w niedzielę 25 XI przeżywać będziemy już ostatnią niedzielę zwykłą przed
tegorocznym Adwentem – czyli Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.     
    16. Jest to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej oraz Akcji
Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.     
    17. Przedstawiciele naszej Akcji Katolickiej udadzą się na uroczystości do katedry
tarnowskiej, jednocześnie część z nich obstawi „sumę” w parafii.     
    18. Na „sumie”, czyli także o 10:30 zaśpiewa parafialny chór (a podczas „wotywy” o 9:00
młodzieżowy zespół „Siewcy Miłości”).     
    19. Również podczas „sumy” chrztu św. dostąpi następne dziecko w parafii: Filip Karol
Marczyk.     
    20. Jednocześnie niedziela za tydzień jest kolejną niedzielą synodalną z własną liturgią.     
    21. Rada Parafialna spotka się za tydzień w niedzielę 25 XI po „sumie” o godz. 11:45 – jak
zwykle w starej plebanii (będzie to krótkie posiedzenie).     
    22. Po 8 XI wypominki przed Mszami popołudniowymi są pół godziny wcześniej, zaś rano
krótka modlitwa „wspominkowa” jest po Mszy św.     
    23. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: w środę o 16:00 – zbiórka aspirantów, w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie
DSM, w piątek o 16:00 – zbiórka ministrantów, w piątek po nabożeństwie około 17:45 –
spotkanie KSM na starej plebanii, w sobotę o 9:00 – próba scholii (na chórze).     
    24. 23-25 XI (pt.-ndz.) odbędzie się II sesja Kursu Przewodniczek DSM, która tradycyjnie
odbędzie się w Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach. Koszt jednej sesji kursu wynosi 100 zł
od osoby. Od nas jadą dwie dziewczyny: Magdalena Śmierciak i Sabina Gomółka.     
    25. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie IV Róża „rodziców
modlących się za swe dzieci” p.w. św. Rity, zel. Janiny Siedlarz.     
    26. Wydatki tego tygodnia: Dla zrobienia kratownicy na kwietnych pergolach nad kościołem
kupiłem okazyjnie od sadownika koło Wronowic za symboliczną sumę aż 2,3 kubika listewek
napuszczonych środkiem ochronnym.     
    27. Zakup prawie 3 kilogramów czarnych siedmiocentymetrowych wkrętów do listewek na
kratownicę pergoli nad kościołem.     
    28. Dokupienie ponad 4 kilogramów tychże czarnych wkrętów (4,2 kg).     
    29. Za robociznę przez 2 dni 3 najętych robotników + dojazd. Jeszcze za robociznę za
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prawie dniówkę.     
    30. Na paliwo „mieszankę” do 2 pilarek.     
    31. Za 3 pizze dla sobotnich robotników; za opakowania kawy, herbaty, zgrzewkę wody
mineralnej, cytrynę i cukier.     
    32. Za 7 pizz dla dzieci ze scholii we środę (młodsze dzieci do II klasy o 14:30 oraz te ponad
II klasę i starsze.     
    33. Opakowanie papieru do drukowania biuletynu (5 ryz po 500 szt. kartek w każdej).     
    34. Opłaciłem rachunek za urzędowy telefon stacjonarny w kancelarii parafialnej.     
    35. Do zapłacenia mamy rachunek za gaz 622,44 zł, bo przy spadku temperatury poniżej +
7 O C od jakiegoś czasu włącza się już piec w kościele.     
    36. Bardzo więc proszę: zamykajmy drzwi kościoła, bo jest on już ogrzewany! Za
zrozumienie – z góry dziękuję.     
    37. Składka inwestycyjna na potrzeby parafii z 11 XI wyniosła 3549 zł. Bóg zapłać.     
    38. Zbiórka do puszek na „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” w „X Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym” (dla chrześcijan w Pakistanie) wyniosła 482,50 zł. Dzięki.   
 
    39. Serdeczne podziękowania 7 kolejnym rodzinom, które złożyły po 250 zł na wyściółkę 7
następnych ławek – są to: Agnieszka i Mirosław Jaworowie; Agnieszka i Maciej Ogorzałek (250
zł na ławki + 50 zł na wydatki w kościele); anonimowo (w kopercie na składce o 14:30); Marian
Ogórek; anonimowa rodzina z Królowej Górnej (w kopercie z Mszy św. o 7:00); Ilona i Tadeusz
Rams (+ 100 zł na ogrzewanie); Cecylia i Ferdynand Poręba. Razem to już 15 ławek.    

    40. Za dwie lampy koło starego kościoła elektryk nie przyjął pieniędzy (200 zł), ale
przeznaczył je na chorą osobę w parafii. Pieniądze te przekazałem już rodzinie.     
    41. Dziękuję za sobotnią robotę: aż 9 panom z grupy dziesiętnika Janusza Pazgana:
Sławomir Jelito (z synem Michałem), Zbigniew Świgut, Bronisław Kumorek (piła), Bronisław
Szeptak (piła), Mariusz Kumorek, Krzysztof Gaborek, Adrian Hebda, Jarosław Groń (za niego
Kamil Szczypka). Pracowali przy dokończeniu rąbania i rżnięcia grabów wyciętych z żywopłotu,
wycince odrostów nad cmentarzem i montażu kratownicy pergoli. 
 
 
    42. Zamiast pracy ofiarę złożyli: Grzegorz Jelito (50 zł); Stanisław Kumorek (50 zł); Tomasz
Kumorek (50 zł).     
    43. Dziękuję pracującym w sobotę: tylko 2 kobietom z grupy dziesiętnika Eugeniusza
Janusza  – za panie te pracowali
ich mężowie: Stefania Janusz (za nią mąż Eugeniusz, który ciął drewno) oraz Janina Nowak (za
nią mąż Edward, który malował w kościele „z drugiego” barierkę na chór). 
 
 
    44. Dziękuję też za wcześniejszą pracę Teresie Siedlarz z grupy dziesiętnika Alojzego
Barskiego, za którą pracował najęty Łukasz Janus.     
    45. Też z wcześniejszej kolejki z grupy dziesiętnika Władysława Stanka ofiarę po 50 zł
złożyły: Jolanta Ochwat i Monika Ochwat.     
    46. O przyjście do pracy na najbliższą sobotę na 7:00 proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika
Władysława Stanka
. Planowane są: wycinka chaszczy nad cmentarzem i praca przy czyszczeniu i kładzeniu
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betonowych korytek. Znów proszę przynieść siekiery i piły. 
 
 
    47. Na tę sobotę proszę też o przyjście kobiet z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik. W
planie jest w dalszym ciągu czekające plewienie kwiatów i inne porządki (między innymi
sprzątanie starej plebani), bo niestety nie miał kto tego wykonać w minioną sobotę. 
 
 
    48. Dziękuję Stanisławowi Mężykowi za sobotnią dodatkową pracę przy montażu kratownicy
pergoli (razem z mężczyznami z sobotniej dziesiątki).     
    49. Dziękuję Bożenie Gaborek za opiekę w pizzerii w Kamionce Wlk. nad dziećmi ze scholii
w minioną środę, gdy dowoziłem następne.     
    50. Dzięki Janiszowi Gaborkowi za korowanie i napuszczanie olejem klocków
przygotowywanych na chodniki koło starej plebanii.     
    51. Również jemu jak i jego żonie dziękuję za bieżące prace porządkowe i gospodarcze.
Krystynie Michalik – za cotygodniowe bukiety.     
    52. W niedzielę 11 listopada po „sumie” nastąpiło poświęcenie kapliczki „Salve Regina
Polaniae” (Ratuj Królowo Polski) na brzozie na kurhanie nad cmentarzem – z wciągnięciem flagi
polskiej.     
    53. Dziękuję za oprawę tejże uroczystości (11 XI) na cmentarzu: przedstawicielom naszej
straży pożarnej, policji i harcerzy oraz LSO i dziecięcej scholii, pocztowi sztandarowemu i
flagowemu (z ceremoniałem wciągnięcia flagi na maszt), a nade wszystko parafianom za udział
i śpiew.     
    54. Cytuję tekst inskrypcji na tablicy pamiątkowej, który brzmi następująco: 11 LISTOPADA
1918 – 11 LISTOPADA 2018 / W 100-tną Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski /
wszystkim poległym za Ojczyznę; / zmarłym żołnierzom pochodzącym z tego terenu, /
zaginionym, którzy nie powrócili z frontów, / nieznanym bezimiennym, zapomnianym i
„wyklętym”, / zakatowanym, których próbowano w przeszłości / wymazać ze zbiorowej pamięci
Polaków / – wdzięczni parafianie / z Królowej Górnej / Królowej Polskiej / Mszalnicy Zagóry. 
 
 
    55. Podczas tej naszej skromnej uroczystości zostały też przywołane niektóre nazwiska
krajanów walczących o niepodległość (oraz Sybiraków) – umarłych i żywych. Po zapaleniu
biało-czerwonego znicza harcerze zanieśli w towarzystwie rodzin znicze na groby: Mich
ała Nowaka, Michała Trojana i Michała Janusa (w metryce zapis: Michała Janusza), Michała
Świguta, Józefa Górki
oraz znicze przy kapliczce dla tych co nie wrócili: 
Jan Pazgan, Jan Wójcik
, zaś na cmentarzu w Mystkowie leży: 
Jan Kachniarz;
oraz zmarłych Sybiraków: 
Maria Stanek, Adam Stanek, Bazyli Hreniak
(żyjący jeszcze Sybiracy – to: 
Jan Stanek, Zofia Mężyk 
(z domu Stanek)
i Władysław Hreniak
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. Cześć im i chwała. 
 
 
    56. Dziękuję też maleńkim dzieciom pięknie przez rodziców udekorowanym w
biało-czerwone kokardy, przypięte kotyliony i narodowe chorągiewki.     
    57. Kolonoskopia jelita grubego (celem wykrycia raka) prowadzona jest w szpitalu w
Limanowej także dla powiatu nowosądeckiego (do końca roku). Rejestracja pod numerem tel.
18/33-01-750. Więcej szczegółów – patrz: ogłoszenie w gablocie.     
    58. Duszpasterstwo Kobiet Diecezji Tarnowskiej „Obdarowana” zaprasza na pierwsze
spotkanie, które odbędzie się 24 listopada (w sobotę), w bursie szkolnej dla dziewcząt w
Tarnowie przy ulicy Rejtana 10. Patrz: afisz.     
    59. 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”.     
    60. Dziękuję za ofiarę 100 zł na sprzątanie na razie 1 osobie: Antoninie Ptaszkowskiej. Do
sprzątania dokładają się 4 kolejne rodziny: Helena, Krzysztof Ptaszkowscy; Beata i Marcin
Hałgas; Kinga Bochenek; Stanisława, Kazimierz Bochenek.     
    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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