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XXXIV N. Zwykła – Uroczystość Chrystusa Króla – 25 listopada 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

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

  

Piątek – 30 XI – Święto św. Andrzeja, Apostoła

  

I Sobota – 1 XII – wotywa o Niepokalanym Sercu NMP (rano)

  

I Niedziela – 2 XII – I Niedziela Adwentu (I miesiąca); albo: wsp. św. Franciszka Ksawerego,
prezb. (opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa jest dziś świadectwem o Chrystusie – Królu Wszechświata, którego
Królestwo nie jest stąd, a który zakrólował z Krzyża.   
    2. W tę niedzielę 25 XI przeżywamy ostatnią już Niedzielę Zwykłą przed tegorocznym
Adwentem, to Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.   
    3. Dziś można zyskać odpust zupełny za publiczne oddanie się Królowi Wszechświata –
stąd po każdej Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i oraz Akt Poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Jezusowi
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Chrystusowi Królowi.   
    4. Można też odmówić Litanię do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata i odnowić
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.   
    5. Jest to patronalne święto Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej oraz Akcji
Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.   
    6. Przedstawiciele naszej Akcji Katolickiej udali się na uroczystości do tarnowskiej katedry.  
    7. Natomiast część członków Akcji Katolickiej włączyła się w przygotowanie liturgii Mszy św.
o 10:30 w naszej parafii.   
    8. Na „sumie” także, czyli o 10:30 śpiewa dziś chór parafialny, zaś podczas „wotywy” o 9:00
– młodzieżowy zespół „Siewcy Miłości”.   
    9. W czasie „sumy” łaski chrztu św. dostąpi kolejne dziecko: Filip Karol Marczyk.  

  

10.  Jest to także kolejna niedziela synodalna z własną liturgią wyznaczoną przez ks. Biskupa.

  

11.  Dziś (25 XIII) po „sumie” o godz. 11:45, jak zwykle w starej plebanii krótkie spotkanie Rady
Parafialnej.

  

12.  W środę przypada dziewiąta rocznica konsekracji biskupiej Pasterza naszej diecezji – ks.
bpa Andrzeja Jeża.

  

13.  Z tej racji w każdej parafii należy odprawić jedną „Mszę św. za biskupa” i zachęcić wiernych
do modlitwy za Jego Osobę i posługę pasterską.

  

14.  W czwartek (29 XII) rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego
Poczęcia NMP (8 XII).

  

15.  W czwartek również 29 XII o 19:00 kapłański dzień skupienia dla kapłanów.

  

16.  W piątek (30 XII) przypada Święto św. Andrzeja Apostoła, dlatego Msze św. będą: o 6:30
oraz po południu o 15:00 (z G. Miłosierdzia) i o 17:00.
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17.  W tym tygodniu przypada I sobota grudnia, stąd Msze św. o 6:30 i 8:00 (z litanią do MB)
oraz o 17:00 (z Adoracją i Aktem zawierzenia NSMB).

  

18.  W sobotę o godz. 14:00 ślub młodej pary – pobiorą się sakramentalnie: Agnieszka Dorota
Kocemba i Piotr Władysław Tokarczyk.

  

19.  W niedzielę za tydzień, czyli 2 XII przypada I niedziela grudnia – z Adoracją Najświętszego
Sakramenty (po 7:00 zmianka dla mężczyzn).

  

20.  W przyszłą niedzielę (2 XII) rozpoczyna się Adwent, a zarazem nowy rok liturgiczny.

  

21.  I tak zaczynają się czytania w dni powszednie z „Roku I” oraz cykl czytań niedzielnych „Rok
C” (Lekcjonarz Mszalny i Brewiarz – tom I).

  

22.  Jest to jednocześnie I niedziela grudnia – dlatego po każdej Mszy św. krótka Adoracja
Najświętszego Sakramentu.

  

23.  Z racji I niedzieli grudnia składka przeznaczona jest na cele diecezjalne – do dyspozycji ks.
Biskupa.

  

24.  Adwent jest czasem oczekiwania, nawrócenia i nadziei – dlatego usilnie zachęcam do
dobrych adwentowych postanowień i wyrzeczeń.

  

25.  Adwent dzieli się na dwie części:

    
    1. pierwsza (do 16 XII) – o charakterze eschatologicznym  
    2. druga (17-24 XII) – przygotowująca bardziej do świąt Bożego Narodzenia  
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26.  Niedziele Adwentu mają pierwszeństwo nad wszystkimi świętami tego okresu, też nad
parafialnymi odpustami; przenosi się je na poniedziałek.

  

27.  W liturgii Mszy św. niedzielnej nie odmawia się „Chwała na wysokości Bogu…” (jest
natomiast „Te Deum” w brewiarzu).

  

28.  W dni powszednie Adwentu nie można celebrować Mszy św. „żałobnych” (jedynie tylko
podczas pogrzebu).

  

29.  W Adwencie można używać organów i innych instrumentów muzycznych – natomiast
ołtarze zdobi się kwiatami z umiarem.

  

30.  W dni powszednie sprawowane są „Roraty” – czyli adwentowa Msza św. „wotywna” o
Najświętszej Maryi Pannie (z „Chwała…”).

  

31.  Temu okresowi towarzyszą przy ołtarzu: „Roratka” (świeca dedykowana NMP), wieniec
adwentowy (w nim sukcesywnie zapalane 4 świece).

  

32.  Zapala się co niedzielę kolejno jedną świecę – w każdą niedzielę przy odpalaniu następnej
świecy odmawia się stosowną wskazaną modlitwę.

  

33.  Po niedzieli 2 XII rozpoczną się wspomniane wyżej Roraty o NMP – Msze św. roratnie od
poniedziałku do piątku o 17:00, a w sobotę o 6:00.

  

34.  Przynośmy na nie lampiony roratnie i podążajmy do celebracji Eucharystii w uroczystej
„procesji oczekiwania na Zbawiciela”.

  

35.  Intencja modlitewna wyznaczona przez Stolicę Apostolską do omodlenia na grudzień: „Aby
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osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla
dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami
”.

  

36.  Po 8 XI wypominki przed Mszami popołudniowymi są pół godziny wcześniej, zaś rano
krótka modlitwa „wspominkowa” jest po Mszy św.

  

37.  W minioną sobotę o 13:00 odbył się pogrzeb (Msza św. z pochówkiem) poronionego 20 XI
dziecka: Niny Szczypuła. Jezu, bądź jej Miłosierny!

  

38.  Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań:

  

● w środę o 15:45 – zbiórka ministrantów

  

● w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM

  

● w piątek po nabożeństwie około 17:45 – spotkanie KSM na starej plebanii

  

● w sobotę o 9:00 – próba scholii (na chórze) – zaś śpiew 8 XII o 10:30

  

39.  Już zawczasu podaję, iż nasi nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej udają się na swoje
coroczne rekolekcje w dniach 7-8-9 grudnia; dlatego w niedzielę 9 XII nie będzie roznoszenia
Komunii Świętej chorym po domach.

  

40.  Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. św.
siostry Faustyny, zel. Marty Chochla.
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41.  Wydatki tego tygodnia: Pokryłem powinności u wykonawcy z Częstochowy za wyściółkę na
34 ławki i koło konfesjonałów (z tego od 20 parafian wpłacone było 5 tyś. zł (od 20 darczyńców),
a resztę dołożyłem ze środków parafialnych. Producent darmowo dołożył te przy
konfesjonałach.

  

42.  Nabyłem też podkłady (wycieraczki) „Tornado” pod maszyny do ćwiczeń w siłowni w starej
plebanii 14 sztuk.

  

43.  Zwykłe żarówki różnej mocy (25 W, 40 W, 60 W) – 15 sztuk.

  

44.  Za dwie ampułki do kaplicy bocznej, bo ministranci znów stłukli poprzednie.

  

45.  Zapłaciłem rachunek za zużyty gaz. Zapłaciłem za telefon.

  

46.  Zostały naprawione 3 lektorskie krzyże (bo były oderwane pasyjki Jezusa).

  

47.  Wykonano na moje zamówienie na cmentarz podstawę pod znicze (koło „zakątka pamięci”
o żołnierzach).

  

48.  Odmalowano wyblakłą i podrdzewiałą skrzynkę na listy na starą plebanię.

  

49.  Nawóz do zasilenia trawy „Vila - procomplex” (25 kg).

  

50.  Rozpuszczalniki uniwersalne (5 butelek). Rozpuszczalnik uniwersalny w bańce (5 litrów).
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51.  Ropa do zmieszania z przepalonym olejem do konserwacji drewna pergoli (30 litrów).

  

52.  Zielony środek do krokwi – impregnat „Boraman” (10 litrów).

  

53.  Wpisowe dla 2 dziewcząt z DSM na kurs przewodniczek (za ich zawóz i przywóz).

  

54.  Za pizze dla pracujących w sobotę oraz kawę i herbatę.

  

55.  Za „Chlebki Miłosierdzia” zebrano ofiary wspierające dzieło Caritas w II Światowy Dzień
Ubogich – w sumie: 350 zł.

  

56.  Podczas zbiórki do puszek na dla chrześcijan prześladowanych w Pakistanie ofiara
wyniosła: 482,50 zł oraz 50 €. Dziękuję.

  

57.  Serdeczne dzięki 5 kolejnym rodzinom, które złożyły po 250 zł na wyściółkę następnych
ławek – są to: Kinga i Krzysztof Bochenek; Janina Groń; Anonimowo w kopercie podczas
składki 18 XI o 10:30; Helena, Krzysztof Ptaszkowscy; Renata i Paweł Janus. Razem to już 20
ławek.

  

58.  Wcześniej przelewem bankowym na konto parafialne ofiarę (2 razy po 250 zł) złożyło
małżeństwo Janiny i Edwarda Nowaków.

  

59.  Mamy już na ławkach wykonaną przez producenta z Częstochowy wyściółkę ławek z
antypoślizgowym spodem – dbajmy o ich czystość.

  

60.  Proszę również, by nie stawiać nóg na podestach w ławkach przeznaczonych do klęczenia
– bo się wycierają od butów (część lakieru już zdarto).
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61.  Bardzo też proszę, by zamykać drzwi kościoła, bo jest on ogrzewany! Przypominam o tym
napisami na drzwiach. Z góry: Dziękuję!

  

62.  Dziękuję za sobotnią robotę: 7 panom z grupy dziesiętnika Władysława Stanka: Władysław
Stanek (+ pilarka), Józef Ptaszkowski, Jan Janus z synem Karolem (+ pilarka), Janusz
Kałuziński, Piotr Czyżycki, Łukasz Stanek (za niego Kamil Czyżycki). Pracowali przy wycince
chaszczy nad cmentarzem.

  

63.  Dziękuję pracującym w sobotę: 7 kobietom z grupy dziesiętnika Krystyny Michalik –
pracowały: Krystyna Michalik, Agata Zaczyk, Irena Rymanowicz, Zuzanna Kmak, Maria Małysa,
Maria Kruczek, Kinga Kruczek, oraz Anna Witek z dziesiątki poprzedniej Eugeniusza Janusza.
Panie te plewiły kwiaty i wykonały inne porządki (sprzątanie starej plebani). Dziękuję też Marii
Małysa za zafundowanie i posianie nasion kwiatów.

  

64.  Zamiast pracy ofiarę 50 zł złożyła: Halina Legutko (50 zł).

  

65.  I to na razie tyle prac kobiet w tym roku kalendarzowym. Powrócimy do prac kobiecych
wczesną wiosną od dziesiątki Marii Rymanowicz.

  

66.  O przyjście do pracy na najbliższą sobotę na 7:00 proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika
Stanisława Ptaka
. Planowana jest praca przy czyszczeniu betonowych korytek oraz gromadzeniu i kładzeniu
kamienia. Śnieg nie przeszkadza – deszcz tak! Przydałby się traktor z przyczepką lub wozem.

  

67.  W sobotę przed tygodniem, jak widzimy, został okratowany stelaż pergoli za kościołem – w
tym zaś tygodniu zapuszczono listewki przepalonym olejem zmieszanym z ropą i środkiem
konserwującym (wcześniej nasączone były impregnatem do krokwi). Pracę tę wykonali 4
młodzieńcy z naszej parafii: od rana Paweł Janus; po południu: Adrian Legutko, Szymon
Śmierciak i Mariusz Janus. Otrzymają po 30 zł.
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68.  Robiąc porządki po Wszystkich Świętych nie wyrzucajmy żadnych odpadów poza cmentarz
– składamy: plastiki i szkło do kontenera, rośliny na pryzmę. Natomiast chryzantemy z donicami
składujemy na pryzmę do dwóch białych plastikowych pojemników z napisem
„CHRYZANTEMY”.

  

69.  Na temat działań duszpasterskich zwanych „Nową Ewangelizacją” możemy więcej
przeczytać na plakacie w gablocie.

  

70.  Serdecznie zapraszam młodzież od VII klasy i gimnazjalistów i uczniów szkół średnich na
20. Oazę Modlitwy nazywaną "Oazowym Rabanem do kwadratu". Raban odbędzie się w dn.
30.11-02.12.2018 w Domu Rekolekcyjnym EFEZ w Czchowie. Szczegóły na stronie: www.tarn
ow-oaza.pl

  

71.  KSM-owicze są zaproszeni na najbliższą sobotę na zabawę mikołajkową do sióstr
zakonnych w Białej Niżnej (organizuje ją tamtejsza młodzież).

  

72.  Dziękuję za ofiarę 700 zł na sprzątanie 7 rodzinom: Aneta Szmid, Dorota, Paweł Potoniec;
Marta, Rafał Smólczyńscy; Helena, Krzysztof Ptaszkowscy; Beata i Marcin Hałgas; Kinga
Bochenek; Stanisława, Kazimierz Bochenek. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny:
Renata, Jan Kachniarz; Wiktoria Kachniarz; Agnieszka, Wiesław Stojda.

  

73.  W „Gościu Niedzielnym” w formie wkładki do niego umieszczony jest kalendarz ścienny na
nowy 2019 rok. Polecam.

  

74.  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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