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XXXII Niedziela Zwykła – 10 listopada 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

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

  

  

Poniedziałek – 11 XI – wsp. św. Marcina z Tours, bpa (Narodowe Święto Niepodległości)

  

  

Wtorek – 12 XI – wsp. św. Jozafata, bpa i męcz.

  

  

Środa – 13 XI – wsp. śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, męcz.
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Piątek – 15 XI – wsp. dow. św. Alberta Wielkiego, bpa i dokt. Kośc.

  

  

Sobota – 16 XI – wsp. dow. Rocznica poświęcenia rzymskich bazylik Piotra i Pawła, Apostołów;
albo: św. Małgorzaty Szkockiej; św. Gertrudy, dziew.

  

  

Niedziela – 17 XI – XXXIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zak.
(opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa odnosi nas dziś do losów człowieka po śmierci, które są w rękach dobrego
Boga – nam przydane jest zaufać Mu bez reszty.     
    2. W tę niedzielę 10 XI, czyli w XXXII Niedzielę Zwykłą, przypada „Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym”.     
    3. W tym dniu 10 XI przed świątynią zbiórka do puszek na „Kościół w Potrzebie”.    
    4. Podczas wotywy (o 9:00) w tę niedzielę 10 XI śpiewać będzie zespół młodzieżowy
„Siewcy Miłości”.     
    5. Dzisiejsze wypominki będą zwyczajowo przed 7:00 i 9:00 oraz o 14:00, czyli pół godziny
przed Mszą św. popołudniową o 14:30.     
    6. Po tej niedzieli wypominki listopadowe w dni powszednie czytane są przez 5 minut po
Mszach św. porannych i 15 minut przed Mszami św. wieczornymi; natomiast w niedziele już
tylko przed celebrą „prymarii” (przed 7:00) i przed celebrą „wotywy” (przed 9:00).     
    7. Dziś 10 XI po „prymarii” zmianka tajemnic w Różach Kobiet.    
    8. Dziś 10 XI składka inwestycyjna na potrzeby parafii.    
    9. Jutro, czyli w poniedziałek 11 XI obchodzi się Narodowe Święto Niepodległości (101
rocznica odzyskania wolności w 1918 roku).     
    10. Jest to liturgiczne wspomnienie św. Marcina z Tours – biskupa.    
    11. Msze św. w tym dniu o godzinach: 7:00 – 9:00 – 10:30 i 14:30.    
    12. W dniu 11 XI o godz. 10:30 chrzest kolejnego dziecka w naszej parafii: Kornelia Łucja
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Stanek (Msza za dziecko w sobotę 16 XI o 8:00).     
    13. 11 XI po Mszy św. o godz. 10:30 udamy się na cmentarz, by modlić się w nabożeństwie
patriotycznym za Ojczyznę oraz za poległych.     
    14. Tam śpiew hymnu „Jeszcze Polska”, wciągnięcie flagi na maszt (strażacy) oraz pieśni
„Boże coś Polskę”.     
    15. Też 11 XI odpust w sąsiedniej Boguszy ku czci Najświętszego Zbawiciela – suma
odpustowa o 11:00.     
    16. Również 11 listopada odpust ku czci św. Marcina w Mogilnie – suma odpustowa o
11:00.     
    17. We wtorek 12 XI rozpoczyna się kurs przedmałżeński w Nowym Sączu w parafii św.
Kazimierza w kościele na Starym Cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej (trwać będzie w dniach
12-22 XI). 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.     
    18. W środę 13 listopada o 16:30 comiesięczna modlitwa Akcji Katolickiej „za Ojczyznę” (z
racji wypominków tylko przez 15 minut).     
    19. W piątek, sobotę i niedzielę (15-17 XI) w Czchowie w „Efezie” oaza modlitwy Nowej
Drogi „Patriotyczny Raban do kwadratu”.     
    20. W niedzielę za tydzień 17 XI przypada Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków
Drogowych.     
    21. Także 17 XI przypada III Światowy Dzień Ubogich, w tym dniu można będzie nabyć
przygotowany przez Caritas „chlebek miłosierdzia”.     
    22. Za tydzień o 9:00 zaśpiewają młodzi z grupy muzycznej „Uradowani”. Natomiast o 10:30
śpiewać będzie dziecięca schola.     
    23. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: w środę o 16:00 – zbiórka aspirantów (w salce nad zakrystią)  w środę o 19:00 (po
Mszy św. i Nowennie) na starej plebanii spotkanie Akcji Katolickiej (II środa miesiąca) w
czwartek 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 
 
 
    24. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie IV „Róża rodziców
modlących się za swe dzieci” p.w. św. Rity, zel. Janiny Siedlarz.     
    25. W sakramentalny związek małżeński zamierzają wstąpić: Szymon Piotr Lupa, zam.
Bogusza; oraz Katarzyna Ewa Sekuła, zam. Królowa Górna – zapowiedź pierwsza. Kto
wiedziałby o jakichś przeszkodach małżeńskich powinien je zgłosić w kancelarii parafialnej. 
 
 
    26. Od środy 30 X trwają Msze „gregoriańskie” się za śp. Władysławę Krok – odprawia je w
Świdnicy ks. infułat K. Jandziszak.     
    27. Do wieczności odeszła parafianka śp. Janina Ptaszkowska. Pogrzeb jutro 11 XI; o g.
15:30 wprowadzenie do kościoła i Różaniec, zaś Msza św. pogrzebowa o 16:00. Dziś za nią
Różaniec przy trumnie w podziemiach kościoła o godz. 15:30. To pierwsza osoba, której zwłoki
przechowywane są w nowej kaplicy przedpogrzebowej – odtąd rodziny zmarłych będą
dysponentami klucza do niej przez 3 dni.     
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    28. Wydatki tego tygodnia: Za nagrody rozdane za różańce wykonane przez dzieci i ich
frekwencję na Nabożeństwach Październikowych (za magnesy z Maryją; za Jezusa
Miłosiernego na desce; za podobizny MB na desce; za albumy o MB z Fatima; za albumy z JP
II; za przyczepki książkowe z podobiznami aniołków; za kamienne krzyżyki na szyję; za filmy
religijne na DVD).     
    29. Sześć worków kleju do płytek „BioFlex” oraz dwie tuby silikonu.    
    30. Za pracę dla wycinającego odrosty wiklin nad rzeką.    
    31. Za trzy pizze dla pracujących w sobotę. Zgrzewka wody mineralnej i paczka kawy.    
    32. Za paliwo dla przewożącego na trzy razy dostawczym busem kupione przeze mnie w
okolicach Limanowej deski dębowe na ławki do podziemi kościoła.     
    33. Olej napędowy do traktorka „Yamacha” użyczonego przez Magdalenę Kocemba.    
    34. Harcerze kwestujący przy kościele 3 XI zebrali na renowację nagrobków żołnierzy AK na
Kresach Wschodnich sumę 1576 zł.     
    35. Na misje zebrano 6 XI I środę miesiąca ofiarą pieniężną w wysokości 344 zł.     
    36. Otrzymaliśmy do zapłacenia rachunek za prąd z firmy „Tauron” – 597,34 zł.     
    37. Opłaty na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarzy nadal wynoszą w sumie 70 zł (30
zł na kościół + 40 zł na cmentarze).     
    38. Podaję konta, które są też na stronie parafialnej w internecie: wpłaty na ogrzewanie i
cmentarz można dokonywać tradycyjnie w kopertach na tacę, albo też przelewem na
konto parafialne: PKO
BP S.A. Oddział I w Nowym Sączu – 
Nr 50 1020 3453 0000 8102 0008 2370 
dobrowolne ofiary na potrzeby biuletynu i utrzymanie strony internetowej mona wpłacać na
konto
:
mBank 
96114020040000320268843252 
wpłaty na konto budowlane można dokonywać przelewem na konto
parafialne-budowlane: 
Bank Pekao S.A. w Oddział w Nowym Sączu – 
Nr 82 1240 1558 1111 0010 6437 8557 
 
 
    39. Przy okazji złożonej już ofiary na ogrzewanie i cmentarz – Katarzyna i Radosław Kois
złożyli też ofiarę 30 zł na wydawanie biuletynu. Przy okazji wizyty w kancelarii 50 zł na kościół
złożyła rodzina Koral z Warszawy.     
    40. Na stronie parafialnej w Internecie umieszczony jest link odnoszący do nowych zdjęć
kościoła z lotu ptaka (wykonał je Piotr Gaborek).     
    41. Dziękuję 5 panom z grupy dziesiętnika Andrzeja Królewskiego za cięcie drewna znad
cmentarza, plantowanie terenu i nawożenie ziemi za starą plebanię – pracowali: Andrzej
Królewski (za niego Aleksander Kmak), Jan Królewski, Grzegorz Skoczeń, Adam Królewski (za
niego Mateusz Królewski) oraz z następnej grupy Czesław Świgut (z ciągnikiem i rębakiem). 
 
 
    42. Zamiast pracy 50 zł Józef Grybel z grupy dziesiętnika Edyty Ząber.     
    43. Dziękuję 4 paniom z grupy dziesiętnika Kazimierza Bochenka za plewienie i za
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plantowanie ziemi za starą plebanią – pracowały: Halina Bochenek, Renata Kachniarz,
Kazimiera Kachniarz (za nią syn Mateusz), Stanisława Bogdańska (za nią Michał Siedlarz). 
 
 
    44. Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika
Stanisława Ruszkowicza
. Planowane jest cięcie drewna i układanie kamieni i betonów. 
 
 
    45. Na sobotę proszę o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Stanisława Karpiela.
W planie jest plewienie i wycinka badyli kwiatów. 
 
 
    46. Kontynuowane jest obkładanie obu ganków i fundamentów starej plebanii keramzytową
imitacją kamienia warstwowego i otoczaków.     
    47. Dziękuję strażakom z OSP za zabezpieczenie drogi na cmentarz w dniu 1 XI i proszę
ich także o ceremoniał wciągnięcia tam flagi 11 XI.     
    48. Dziękuję Michałowi Porębie za wyczyszczenie odrostów nad rzeką dla widoku na wprost
kościoła.     
    49. Dziękuję Czesławowi Świgutowi za bezinteresowne użyczenie traktora i rębaka oraz
zszatkowanie na zrębki gałęzi znad cmentarza.     
    50. Dziękuję właścicielce stadniny koni Magdalenie Kocemba za użyczenie traktorka
„Yamaha” z przyczepką do zwożenia zrębków.     
    51. Dziękuję za 6 sztuk róż zakupionych i posadzonych przy schodach głównych koło figury
MB przez Krystynę Michalik i Bożenę Gaborek.     
    52. Dziękuję Stanisławowi Kmakowi za naprawy hydrauliczne (wymiana filtra z obudową,
spłuczki, kranika, trójnika, zaworu itp.).     
    53. Dzięki 5 mężczyznom: Januszowi Gaborkowi, Mariuszowi Michalikowi, Robertowi
Świgutowi, Czesławowi Świgutowi i Janowi Krokowi za rozładunek przez trzy wieczory 9
kubików desek dębowych (fosztów) tanio kupionych przeze mnie na limanowszczyźnie.  

 
    54. Dziękuję za ofiarę 100 zł na sprzątanie rodzinie: Agnieszka i Maciej Ogorzałek. Do
sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Maria i Roman Pazgan; Wojciech
Pazgan; Marta i Rafał Leśniara.     
    55. Do nabycia są ostatnie „Kalendarze Misyjne”: 5,50 zł.     
    56. Na stoliku też do nabycia (po 4 zł) czasopismo „Idziemy”, w którym jest wiele stron o
tarnowskich misjonarzach.     
    57. 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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