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XXXI Niedziela Zwykła – 3 listopada 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

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

  

  

Poniedziałek – 4 XI – wsp. św. Karola Boromeusza, bpa (w Otawie WS)

  

  

I Środa – 6 XI – dzień misyjny w parafii (w Oktawie Wszystkich Świętych)

  

  

I Czwartek – 7 XI – wotywa o Eucharystii (w Oktawie WS)
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Piątek – 8 XI – zakończenie Oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych

  

  

Sobota – 9 XI – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

  

  

Niedziela – 10 XI – XXXII Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Leona Wielkiego, papieża (opuszcza
się)

  

    
    1. Lit. Słowa przedstawia dobroć Boga wobec każdego człowieka, co przy nim jest jak
ziarnko i kropla – doświadczył tego Zacheusz.     
    2. Ta niedziela w Oktawie Wszystkich Świętych (3 XI) jest też I niedzielą miesiąca – przed
południem po Mszach św. Adoracja IHS.     
    3. Dziś (3 XI) Msze św. dopołudniowe odprawiane są w nowym kościele o godzinach: 7:00 –
9:00 – 10:30 oraz w cerkwi o 14:30.     
    4. Dzisiejsze wypominki będą w cerkwi o 14:00, czyli pół godziny przed Mszą św.
popołudniową o 14:30 (też w cerkwi).     
    5. Dziś 3 XI po „prymarii” zmianka tajemnic w Różach Mężczyzn (za tydzień 10 XI – w
Różach Kobiet i składka inwestycyjna).     
    6. Za moją zgodą 3 XI harcerze kwestują przy kościele na renowację nagrobków żołnierzy
AK na Kresach Wschodnich.     
    7. Trwa, rozpoczęty w Uroczystość Wszystkich Świętych, Tydzień Modlitw za Zmarłych
(czyli Oktawa Wszystkich Świętych).     
    8. Od 1 XI przez Oktawę Wszystkich Świętych na ołtarzu widnieje figura
Zmartwychwstałego Pana i płonie koło ambony paschał.     
    9. Paschał ten płonie także w czasie wypominków za zmarłych (obok figury
Zmartwychwstałego w kwiatach i świecach).     
    10. Przez całą Oktawę Wszystkich Świętych czyli od 1 XI do 8 XI można zyskiwać odpusty
zupełne za zmarłych – codziennie za jedną osobę. Jeśli nie jesteśmy w stanie łaski
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uświęcającej – to można starać się zyskać przynajmniej odpusty cząstkowe.     
    11. Warunki zyskiwania odpustu zupełnego: a) spowiedź św. / 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.
 
 
    12. Dzień 6 XI jest I środą miesiąca – to „dzień misyjny” w naszej parafii z modlitwą i ofiarą
pieniężną na misje oraz zmianą tajemnic.     
    13. Natomiast 7 XI jest I czwartkiem listopada – to dzień modlitw o powołania: Msze św. o
6:30 (w kościele) i 17:00 (w cerkwi).     
    14. Przez całą Oktawę W. Świętych (do piątku do 8 XI) w cerkwi o 16:30 czytane będą
„wypominki za zmarłych”, a o 17:00 Msza św.     
    15. Zaś w piątek 8 XI po Mszy św. o 17:00 dodatkowe „wypominki rodzinne” odczytywane
przez kandydatów do bierzmowania.     
    16. Adoracja kandydatów do bierzmowania w I czwartek w kaplicy bocznej 7 XI w godzinach
od 15:00 do 20:00.     
    17. Ogólna Adoracja Najświętszego Sakramentu przeniesiona jest z I piątku (z 1 XI) na
piątek kończący Oktawę Wszystkich Świętych, czyli na 8 listopada od 13:30 do 22:00.    

    18. Także na piątek 8 XI przeniesiona jest konferencja dla kandydatów do bierzmowania –
jak już podałem przyjdą oni do cerkwi na 17:00 na „rodzinne wypominki”, które sami odczytają.
 
 
    19. W piątek 8 XI o godz. 15:00 w kaplicy nowego kościoła Koronka do Miłosierdzia Bożego
– po niej jak zwykle Msza św.     
    20. W sobotę 9 XI przypada Święto rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Msze św.
o 6:30 – 8:00 oraz o 17:00.     
    21. W niedzielę za tydzień 10 XI, czyli w XXXII Niedzielę Zwykłą, przypada „Dzień
Solidarności z Kościołem Prześladowanym”.     
    22. W tym dniu 10 XI przed świątynią zbiórka do puszek na „Kościół w Potrzebie”.    
    23. Podczas wotywy (o 9:00) w niedzielę 10 XI śpiewać będzie zespół młodzieżowy „Siewcy
Miłości”.     
    24. 11 XI, tj. w przyszły poniedziałek obchodzi się Narodowe Święto Niepodległości (101
rocznica odzyskania wolności w 1918 roku).     
    25. W owym dniu 11 XI po Mszy św. o godz. 10:30 udamy się na cmentarz, by modlić się w
nabożeństwie patriotycznym za Ojczyznę.     
    26. Też 11 XI o 11:00 suma odpustowa w sąsiedniej Boguszy ku czci Najświętszego
Zbawiciela.     
    27. W środę 30 X rozpoczęły się Msze „gregoriańskie” się za śp. Władysławę Krok;
odprawia je w Świdnicy ks. infułat K. Jandziszak.     
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    28. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań:  w środę o 16:00 – zbiórka ministrantów (w salce nad zakrystią) w piątek o 16:00 –
cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii ( DSM ma spotkania na zmianę: raz
czwartek, raz piątek ) w piątek o 19:00
– spotkanie KSM na starej plebanii w sobotę o 9:00 – próba scholi dziecięcej na chórze
 
 
    29. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie III „Róża rodziców
modlących się za swe dzieci” p.w. sługi Bożego ks. Józefa Andrasza SJ, zel. Elżbiety Kogut.
 
 
    30. Wydatki tego tygodnia: Za montowanie 8 lamp koło drogi na cmentarz i na cmentarzu
oraz reflektora skierowanego na bramę. Koszt wymiany reflektora z czujką ruchu koło starego
kościoła i silikon. Zakup halogenu na bramę cmentarza.     
    31. Rozliczyłem się za dotychczasową pracę wokół starej plebanii za prace brukarskie i
kamieniarskie (podbudowa, obrzeża, korytka, studzienki, kostka, kamień piaskowy, kamień
warstwowy, klocki jesionowe, zalewanie betonem itp.).     
    32. Za pracę 2 robotników w pomieszczeniu gospodarczym i kaplicy podziemi z dojazdem
(montaż listew styropianowych, kratki wentylacyjne, podmalowania) oraz za materiał: 2 FixAll;
bańka farby lateksowej białej „Dekoral” i jeszcze 3 kleje FixAll.     
    33. Zakup 9 pianek niskorozprężalnych. Wałek wełny mineralnej „Isover” (150 mm). Tubka
„Akryl-profil.     
    34. Opakowanie małych kołków rozporowych ze śrubami.    
    35. Kupno 40 sztuk śrub ocynkowanych Ø 10. Po czterdzieści sztuk nakrętek i podkładek
sprężynowych do nich.     
    36. Trzy kolanka PCV Ø 110. Sześć uchwytów rur z gumą. Trzy opaski ślimakowe „torro”.   

    37. Dwie kratki wentylacyjne duże (300x250) białe „Awenta”. Trzy kratki wąskie, kratka
kwadratowa i okrągła.     
    38. Dwa wkopane „mauzery” po 1000 litrów; nadto wywóz śmieci przed Wszystkimi
Świętymi.     
    39. Pizze dla pracujących w podziemiach kościoła; i jeszcze dwie pizze dla nich.    
    40. Różańce z Fatima + Różańce z Asyżu.    
    41. Kwesta do puszek na Wyższe Seminarium Duchowne zbierana przed bramą cmentarza
przez harcerzy wyniosła: 1696,48 zł.     
    42. Po tygodniu przerwy w pracach sobotnich ze względu na Dzień Zaduszny wracamy do
prac cotygodniowych.     
    43. Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika
Andrzeja Królewskiego
. Planowane jest cięcie drewna (także rębakiem) oraz nawożenie ziemi za starą plebanię.
 
 
    44. Na sobotę proszę o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Kazimierza Bochenka
. W planie jest równanie ziemi za starą plebanią.
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    45. Trwa obkładanie obu ganków i fundamentów starej plebanii keramzytową imitacją
kamienia warstwowego i otoczaków. Prace nadal wykonuje Janusz Gaborek.     
    46. Położono peszle doprowadzające wodę z 2 śluz w korytkach ściekowym starej plebanii
do 2 mauzerów i z lejka korytka do „oczka”. Wyczyszczono z ptasiego guana rynny przy
kościele i uzupełniono dachówki na stodole – prace wykonał J. Gaborek oraz G. Kaczówka.
 
 
    47. Został już przetransportowany do kaplicy w podziemiach katafalk-chłodnia z cerkwi.
Przewieźli go: Janusz Gaborek, Bronisław Kumorek, Mariusz Kumorek, Czesław Radzik, Adrian
Szeptak, pomagali też Grzegorz i Jakub Kaczówka (+ terenowe auto) oraz Andrzej Pancerz.
 
 
    48. Robiona jest przez Stanisława Mężyka szafka z modrzewiowego drewna na
wzmacniacz i urządzenia nagłaśniające do podziemi kościoła.     
    49. We środę i czwartek zostały założone lampy samoczynnie oświetlające drogę na
cmentarz. Zamontowała je firma Mariusza Poręby.     
    50. Dzięki za otrzymane 3 worki płodów rolnych (ziemniaki, marchew i pietruszka) od
rodziny Marii i Janusza Czarny z Niecieczy , która odwiedziła mnie z dziećmi minionej niedzieli.
 
 
    51. Na szczęście skończył się już czas przedwyborczy, bo jedni wtykali ulotki
propagandowe za wycieraczki, kierowcy wyrzucali je na parkingach przy kościele – a kto potem
zbierał? Niestety proboszcz!     
    52. Do kin od 1 XI wchodzi film „Nieplanowane”, który wywołał burzę ataków i bojkotowania
przez środowiska aborcyjne – patrz: plakat.   
 
    53. W sobotę 9 XI o godz. 15:00 w Kamionce Wielkiej w tamtejszym kościele spotkanie z
Jackiem Pulikowskim, autorem książek o rodzinie, małżeństwie, ojcostwie, rodzicielstwie,
płciowości itp. Patrz: afisz w gablocie. Zapraszam!     
    54. W dniach 12-22 XI w Nowym Sączu w parafii św. Kazimierza w kościele na Starym
Cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej organizowany jest kurs przedmałżeński. 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.     
    55. Komunikat policji o naciągaczach w powiecie nowosądeckim metodą „na wnuczka” i „na
policjanta” wywieszony jest w gablocie.     
    56. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Bogusława i Krzysztof Pazgan;
Katarzyna i Zbigniew Górka; Rozalia i Stanisław Ogorzałek. Do sprzątania dokładają się 3
kolejne rodziny z Królowej Górnej: Agnieszka i Maciej Ogorzałek; Krystyna i Mieczysław Sekuła;
Agnieszka i Maciej Siedlarz.     
    57. Na stoliku jeszcze są do zabrania kartki wspominkowe na listopad oraz roczne (przy
rocznych proszę wpisać godzinę).     
    58. Do nabycia są ostatnie „Kalendarze Misyjne”: 5,50 zł.    
    59. Na stoliku też do nabycia (po 4 zł) czasopismo „Idziemy”, w którym jest wiele stron o
tarnowskich misjonarzach.     
    60. Gość Niedzielny od poprzedniego tygodnia kosztuje już na stałe 6 zł.    
    61. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (od tej pory 6 zł); „Mały Gość
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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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