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XXX Niedziela Zwykła – 27 października 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 27 X – XXX Niedziela Zwykła; albo: Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego (tam
gdzie data jest nieznana)

  

  

Poniedziałek – 28 X – Święto śś. Szymona i Judy Tadeusza, Apostołów

  

  

Czwartek – 31 X – wigilia Uroczystości Wszystkich Świętych (ostatnie nabożeństwo
październikowe)

  

  

I Piątek – 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych (opuszcza się wotywę o NSPJ)
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I Sobota – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych czyli „Dzień Zaduszny”
(opuszcza się wotywę o NSMB)

  

  

I Niedziela – 3 XI – XXXI Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Marcina de Porres, zak. (opuszcza
się)

  

    
    1. Liturgia Słowa ku przestrodze przedkłada nam dwóch modlących się w świątyni –
pysznego faryzeusza i pokornego celnika. Ile w nas jest pokory?     
    2. W tę niedzielę przypada Niedziela Synodalna z własną liturgią wyznaczoną przez ks.
Biskupa.     
    3. Dziś też przypada Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego ale tylko tam,
gdzie nie jest znana data poświęcenia kościoła.     
    4. Dziś zmiana czasu na zimowy – śpimy godzinę dłużej (czyli cofamy czas o godzinę). Na
sumie o 10:30 śpiewać będzie dziecięca schola.     
    5. Dzisiejsze Nabożeństwo Różańcowe zwyczajowo będzie o 14:00, czyli pół godziny przed
Mszą św. popołudniową o 14:30.     
    6. Dziś dopołudnia wygłoszone będą kazania, zaś o 14:30 odczytane będzie „Orędzie
Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny”.     
    7. W poniedziałek 28 X przypada Święto śś. Szymona Gorliwego i Judy Tadeusza,
Apostołów – Msze św. o: 6:30 i 17:00 (z Różańcem).     
    8. W środę pół godziny przed Różańcem i w czasie jego odmawiania dzieci mogą się już
spowiadać przed Wszystkimi Świętymi.     
    9. W czwartek 31 X przed ostatnim różańcem 1 ½ godziny wcześniej, a więc od godz. 15:30
możliwość głównej spowiedzi św. przed 1 XI.     
    10. W czwartek ostatnie Nabożeństwo Różańcowe o 17:00 – na nim rozdanie nagród za
frekwencję i wykonane różańce z „czegokolwiek”.     
    11. Wyjątkowo w czwartek 31 X (a nie 1 XI) kapłan uda się przed obiadem (od 11:30) do
chorych z Komunią Świętą i możliwością spowiedzi św.     
    12. W dniu 1 XI przypada Uroczystość Wszystkich Świętych, która rozpoczyna Tydzień
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Modlitw za Zmarłych (czyli Oktawę W. Świętych).     
    13. Msze św. w tym dniu (1 XI) są odprawiane w nowym kościele o godzinach: 7:00 – 9:00 –
10:30 oraz w cerkwi o 12:00 z procesją na cmentarz w Królowej Górnej (nie ma o 14:30). Nie
ma też o godz. 15:00 w kaplicy kościoła Koronki do Miłosierdzia Bożego.     
    14. 1 XI na wszystkich Mszach św. pobłogosławione będą lampki, znicze i kwiaty na groby.  
 
    15. Przed bramą cmentarza stoją harcerze z puszkami – w naszej diecezji prowadzona jest
kwesta na seminarium.     
    16. 1 XI z racji Uroczystości Wszystkich Świętych nie obowiązuje abstynencja od pokarmów
mięsnych.     
    17. Od 1 XI przez Oktawę Wszystkich Świętych na ołtarzu widnieje figura
Zmartwychwstałego Pana i płonie koło ambony paschał.     
    18. Paschał płonie także w Dzień Zaduszny i w czasie wypominków w Oktawie (obok figury
Zmartwychwstałego w kwiatach i świecach).     
    19. 1 XI jest także I piątkiem miesiąca, natomiast 2 XI pierwszą sobotą miesiąca.    
    20. Adoracja IHS przeniesiona jest z I piątku (z 1 XI) na piątek kończący Oktawę Wszystkich
Świętych (na 8 listopada od 13:30 do 22:00).     
    21. Także na piątek 8 XI przeniesiona jest konferencja dla kandydatów do bierzmowania –
przyjdą do cerkwi na 17:00 na „rodzinne wypominki”, które sami odczytają (dzień wcześniej 7 XI
w I czwartek miesiąca przyjdą jak zwykle na Adorację IHS od 15:00 do 20:00).     
    22. 1 XI zamknięta będzie dla ruchu kołowego droga od cerkwi na cmentarz. Wjazd tylko z
kalekimi. Porządku pilnować będą strażacy.     
    23. Zaś 2 XI przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tzw. „Dzień
Zaduszny”. Wszystkie Msze św. w starym kościele.     
    24. Celebra Mszy św. 2 XI będzie o godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz 12:00 z procesją
na cmentarz w Królowej Polskiej (nie o 17:00 jak zwykle).     
    25. 2 XI każdy kapłan może odprawiać 3 Msze św.: 1. wg własnej lub intencji ofiarodawcy;
2. za wszystkich wiernych zmarłych; 3. w intencjach Ojca Świętego. Jest to przywilej dany
kapłanom przez papieża Benedykta XV w 1915 r.     
    26. 2 XI droga na cmentarz będzie już otwarta dla ruchu kołowego.    
    27. Przez całą Oktawę Wszystkich Świętych czyli od 1 XI do 8 XI można zyskiwać odpusty
zupełne za zmarłych – codziennie za jedną osobę.     
    28. Warunki zyskiwania odpustu zupełnego: a) spowiedź sakramentalna/stan łaski; b)
Komunia Święta; c) modlitwa w intencjach Ojca Świętego (np. Ojcze nasz, Zdrowaś
Mario  lub
inna); d) nawiedzenie kościoła, kaplicy lub cmentarza i modlitwa za zmarłych (np. 
Zdrowaś Mario
lub 
Wierzę
lub 
Wieczne odpoczywanie
); e) oderwania od przywiązania się do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego.
 
 
    29. Jeśli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej – to można starać się zyskać przynajmniej
odpusty cząstkowe.     
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    30. Przez całą Oktawę Wszystkich Świętych (do piątku do 8 XI) o godz. 16:30 czytane będą
„wypominki za zmarłych”, a o 17:00 Msza św. W piątek 8 XI zaś po Msz św. o 17:00 dodatkowe
„wypominki rodzinne” odczytywane przez kandydatów do bierzmowania.     
    31. W niedzielę w Oktawie Wszystkich Świętych – czyli 3 XI – „wypominki za zmarłych” o
14:00.     
    32. Niedziela w Oktawie Wszystkich Świętych 3 XI jest też I niedzielą miesiąca, stąd po
Mszach dopołudniowych Adoracja Sanctissimum.     
    33. 3 XI po „prymarii” zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn” (za tydzień 10 XI: zmianka w
Różach Kobiet i składka inwestycyjna).     
    34. 3 XI harcerze kwestować będą przy kościele na renowację nagrobków na Kresach
Wschodnich.     
    35. W tym tygodniu we wtorek 29 X kończą się Msze św. „gregoriańskie” za śp. Genowefę
Siedlarz, a w środę 30 X za śp. Jana Stanka.     
    36. Natomiast w środę 30 X zaczynają się Msze św. „gregoriańskie” się za śp. Władysławę
Krok – trwać będą prawie przez cały listopad.     
    37. Na listopad wyznaczona jest intencja powszechna: „Aby na Bliskim Wschodzie, gdzie
różne wspólnoty religijne dzielą tę samą przestrzeń życiową, zrodził się duch dialogu, spotkania
i pojednania” .    
    38. Prowadzone poprzedniej niedzieli liczenie ludzi – tzw. „dominicantes” oraz
„communicantes” dało wyniki: na 1600 mieszkańców (1440 osób zobowiązanych do
uczestnictwa, czyli – 10 %, tj. 1440) , we wszystkich Mszach św. uczestniczyły 944
osoby , a
do Komunii Świętej przystąpiło 
265 osób, 
co w procentach stanowi: FREKWENCJA: 59,75 % wszystkich mieszkańców; 65,56 %
zobowiązanych do uczestnictwa (czyli -10% ogółu); KOMUNIA ŚW.: 16,56 % wszystkich
mieszkańców; 18,40 % zobowiązanych (czyli – 10 % ogółu); 28,07 % z obecnych na Mszach
św.
 
 
    39. Uczestniczyło więc w Mszach św. o 8,55 % więcej niż w tamtym roku 2018; a do
Komunii Świętej przystąpiło 0,66 % więcej niż w 2018 r.     
    40. Jeszcze do czwartku 31 X trwają Nabożeństwa Różańcowe – codziennie o 17:00 z
Komunią Św. (po nich około 17:45 Msza św.).     
    41. W czasie tych nabożeństw modlimy się codziennie wspominając dwóch kolejnych
misjonarzy z naszej diecezji.     
    42. Jako nagrodę za odmówiony za misje różaniec od tygodnia dzieci losują przywiezione z
wakacji różańce z Asyżu oraz jakieś czasopismo (do niedzieli 20 X losowali różańce
przywiezione przeze mnie z Fatimy).     
    43. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań:  we wtorek o 16:00 – zbiórka aspirantów (w salce nad zakrystią) innych spotkań w tym
tygodniu nie ma!     
    44. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie II „Róża rodziców
modlących się za dzieci” p.w. św. JP II, zel. Katarzyny Gruca.     
    45. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za prąd (+ opłaty) i rachunki za opłaty
przesyłowe za gaz (+ opłaty pocztowe) oraz za telefon stacjonarny w kancelarii: (+ opłaty).
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    46. Piasek i cement w składzie budowlanym w Kamionce Wlk. „na Bani”. Opakowanie śrub
z kołkami rozporowymi (100 sztuk) do wkręcania listew dystansowych na ścianach starej
plebanii oraz 5 worków kleju Bio-flex firmy Kerakoll.     
    47. Peszel drenażowy Ø 110 bez otworów (20 metrów). Paliwo do traktorka-kosiarki. Dwa
wiertła do betonu Ø 6.     
    48. Wpisowe na pierwsze spotkanie szkoleniowe dla trzech kandydatów na ceremoniarzy.  
 
    49. Różańce drewniane (15 szt.). Różańce szklane w pudełeczku z MB Fatimską (12 szt.).  
 
    50. Dwie muterki oblane tworzywem do ręcznego nakręcania na śruby w maszynach
siłowych w starej plebanii.     
    51. Komunikanty grube (10 000 sztuk); Hostie duże (300 szt.); Węgle trybularzowe do
kadzielnicy (paczka).     
    52. Dwa wkłady do zamków drzwiowych marki „Gerda”; oraz jedna wkładka marki: „Yeti”.    
    53. Za 4 pizze sprzed tygodnia. Za 3 pizze z tej soboty. Woda mineralna (2 zgrzewki).    
    54. Wino mszalne „Muscat Tokaji Semi Sweet” (6 butelek).    
    55. Składka na misje sprzed tygodnia przeznaczona na „fundusz papieski” wyniosła 2469,50
zł.     
    56. Ofiarę na kościół w kancelarii złożyli: Łukasz i Angelika Zaczyk (100 zł); Marcin Hałgas
(50 zł).     
    57. Rodzice dziecka zmarłego w 2 tygodniu życia (śp. małego Stasia) złożyli ofiarę 200 zł na
zakup czegoś do kaplicy przedpogrzebowej.     
    58. Dziękuję 6 panom z grupy dziesiętnika Edyty Ząber za zwożenie i cięcie drewna znad
cmentarza – pracowali: Krzysztof Pancerz, Kazimierz Ogorzały (+ pilarka), Ryszard
Wyszkowski, Robert Kachniarz (za niego Michał Poręba), Jurand Ząber (za niego Marek
Kruczek).     
    59. Zamiast pracy w dziesiątce ofiarę 50 zł złożył Robert Ząber. Dwa tygodnie wcześniej
pracował Jerzy Pazgan.     
    60. Dziękuję 7 paniom z grupy dziesiętnika Stanisława Ruszkowicza za wykonanie prac
porządkowych z ziemią na cmentarzu (zbiórka kamieni i plantowanie nasypu po kablach) –
pracowały: Ewa Ruszkowicz (za nią mąż Stanisław), Stanisława Poręba, Maria Wyszowska,
Marzena Apola, Maria Janus (za nią córka Justyna), Stanisława Wolak (za nią wnuk Karol
Apola), Alicja Czernecka (za nią syn Andrzej + użyczył ciągnika).
 
 
    61. Zamiast pracy ofiarę złożyły: Katarzyna Wolak (50 zł); Krystyna Świgut (50 zł); Izabela
Michalik (50 zł). Z wcześniejszej dziesiątki ofiarę 200 zł zamiast pracy złożyli: Edyta i Dariusz
Wielocha.     
    62. W tym tygodniu następuje tygodniowa przerwa w pracach sobotnich ze względu na
Dzień Zaduszny. Jak Bóg da wracamy do prac za dwa tygodnie.     
    63. Po kamieniarskim zakończeniu obejścia starej plebanii rozpoczęliśmy obkładanie obu
ganków i fundamentów keramzytową imitacją kamienia warstwowego i otoczaków. Prace
wykonuje Janusz Gaborek. Rozliczenie za dotychczasową pracę podam za tydzień.     
    64. Położono peszel doprowadzający wodę ze śluzy w korytku ściekowym (peszel włożono
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do kawałków rur grubościennych i cienkościennych z pozostałości z dawnych prac). W
poniedziałek podłączone będą do 2 mauzerów peszle ze śluz koło starej plebanii i z lejka
korytka do „oczka”.     
    65. Wygrabione są już liście wokół obu kościołów, na cmentarzu i przed nim – pracowały
przy nich Bożena Gaborek i Elżbieta Poręba. Dzięki.     
    66. W sobotę 26 X o g. 10.00 w Auli Jana Pawła II przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie
odbyło się spotkanie wszystkich dekanalnych i parafialnych opiekunek i opiekunów Dziewczęcej
Służby Maryjnej (były też 2 od nas). Obecny był na nim Ks. Biskup Leszek Leszkiewicz.  

 
    67. W miniony weekend odbył się też 1 kurs ceremoniarzy (od nas pojechało 3
kandydatów).     
    68. Organizowany jest kurs przedmałżeński w dniach 12-22 XI w Nowym Sączu w kościele
na Starym Cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej. Spotkania codziennie o 19:00 z wyjątkiem sobót i
niedziel. Zapisy na pierwszym spotkaniu. Info: ks. Łukasz Plata; mail:platal@op.pl / Patrz: afisz
w gablocie.     
    69. Zwróciliśmy 20 krzeseł szkole w Królowej Polskiej, która domagała się ich zwrotu
(przekazane były parafii kilkanaście lat temu przy poświęceniu kościoła i służyły w ministrantom
w prezbiterium, w zakrystii oraz w salce w podziemiach kościoła). Dzięki za użyczenie.   
 
    70. Dziękuję za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Katarzyna i Jan Janiczek; Leonia
Janiczek. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Bogusława i
Krzysztof Pazgan; Katarzyna i Zbigniew Górka; Rozalia i Stanisław Ogorzałek.     
    71. Na stoliku jeszcze do zabrania kartki wspominkowe na listopad oraz roczne (przy
rocznych proszę wpisać godzinę).     
    72. Do nabycia są ostatnie „Kalendarze Misyjne”: 5,50 zł; kalendarze z św. Janem Pawłem
II na 2020 rok: 5 zł.     
    73. Na stoliku też do nabycia (po 4 zł) czasopismo „Idziemy”, w którym jest wiele stron o
tarnowskich misjonarzach.     
    74. W Gościu Niedzielnym w tę niedzielę w środku jest film DVD „Bernadetta – Cud w
Lourdes”. Od tej pory Gość Niedzielny kosztuje 6 zł.     
    75. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (od tej pory 6 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).   
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