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XXXIV Niedziela Zwykła „Chrystusa Króla” – 24 listopada 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 24 XI – XXXIV Niedziela Zwykła (Synodalna); Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata; albo: wsp. śś. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Towarzyszy (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 25 XI – wsp. dow. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziew. i męcz.; albo: bł. Marii
od PJ Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zak.

  

  

Piątek – 29 XI – rozpoczęcie Nowenny przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8
XII)

  

  

Sobota – 30 XI – Święto św. Andrzeja, Apostoła
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Niedziela – 1 XII – I Niedziela Adwentu

  

    
    1. Lit. Słowa uprzytamnia każdemu z nas, iż Jezus, który zakrólował z krzyża, jest
Początkiem i Końcem wszystkiego co zwiemy dziejami.     
    2. W tę niedzielę 24 XI czyli w 34 Niedzielę Zwykłą przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata – jest to symboliczne zakończenie roku liturgicznego, który de facto kończy
się w sobotę 30 XI w wigilię I Niedzieli Adwentu (Święto św. Andrzeja Apostoła).     
    3. Niedziela „Chrystusa Króla” 24 XI jest świętem patronalnym Liturgicznej Służby Ołtarza
diecezji tarnowskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży oraz Akcji Katolickiej. Część AK
udaje się w delegacji do Tarnowa, a część u nas obstawia liturgię o godz. 10:30.     
    4. Za publiczne odmówienie „Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi”
można dziś uzyskać odpust zupełny.     
    5. Dlatego we wszystkich kościołach parafialnych po Mszach św. wobec Najświętszego
Sakramentu wystawionego w monstrancji należy odmówić Litanię do Najświętszego Serca
Pana Jezusa oraz wspomniany „Akt poświęcenia”.     
    6. To kolejna Niedzielna Synodalna z własną liturgią wyznaczoną przez ks. Biskupa.    
    7. godz. 9:00 zaśpiewają również dziś młodzi z grupy muzycznej „Uradowani”. Natomiast o
10:30 śpiewać będzie chór parafialny.     
    8. Od poniedziałku 25 XI wyjeżdżam na rekolekcje kapłańskie, dlatego część intencji będzie
poza parafią (do czwartku).     
    9. W czwartek 28 XI przypada dziesiąta rocznica święceń biskupich ks. bpa Andrzeja Jeża –
biskupa tarnowskiego. Pamiętajmy w modlitwie.     
    10. W piątek 29 XI rozpoczyna się Nowenna przed Ur. Niepokalanego Poczęcia (w tym roku
jest ona 8 XII – bez przeniesienia na 9 XII).     
    11. Jeszcze do soboty 30 XI 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).
 
 
    12. W sobotę przypada Święto św. Andrzeja Apostoła – Msze św. w tym dniu rano o 6:30 i
8:00 oraz wieczorem o 17:00.     
    13. W sobotę de facto kończy się rok liturgiczny (nazajutrz w I Niedzielę Adwentu
rozpoczyna się już nowy rok liturgiczny).     
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    14. Adwent dzieli się na dwie części: do 16 XII (wydźwięk eschatologiczny); od 17 do 24 XII
(wymiar przygotowania do świąt BN).     
    15. Adwent jest czasem trojakim: a) oczekiwania; b) nawrócenia; c) nadziei.    
    16. W czasie Adwentu ołtarz zdobiony jest kwiatami z umiarem; można natomiast używać
organów i innych instrumentów.     
    17. tych 4 tygodniach oczekiwania przypomina wieniec adwentowy z 4 świecami
sukcesywnie zapalanymi.     
    18. Podczas zapalania każdej świecy w wieńcu adwentowym w kolejną niedzielę odmawia
się właściwą modlitwę (kalendarz liturgiczny).     
    19. W dni powszednie odprawiane są „Roraty” czyli Msza św. ku czci MB Oczekującej
(formularz mszalny: „wotywa o NMP w Adwencie”).     
    20. Roraty ku czci MB odprawiane są codziennie o od poniedziałku do piątku o 17:00, zaś w
soboty o 6:00 – przynosimy lampiony.     
    21. Podczas tej Mszy św. płonie świeca dedykowana NMP zwana „Roratką” (tematem Rorat
będzie życie i dzieło kard. Wyszyńskiego).     
    22. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań: w środę o 16:00 – zbiórka aspirantów     
    23. 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 scholii
dziecięcej na chórze
 
 
    24. W minioną sobotę 23 XI nasi chłopcy z LSO rozegrali w Nawojowej dekanalny halowy
turniej w piłkę nożną. Najmłodsi ministranci od klasy IV do klasy VI zajęli 3 miejsce. Gratuluję.
Zaś p. Krzysztofowi Groniowi dziękuję za zawiezienie i opiekę nad nimi.     
    25. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
św. Antoniego, zel. Stanisławy Hatlaś.     
    26. W sakramentalny związek małżeński zamierzają wstąpić: Szymon Piotr Lupa, zam.
Bogusza; oraz Katarzyna Ewa Sekuła, zam. Królowa Górna – zapowiedź trzecia.     
    27. Gdyby ktoś znał jakieś przeszkody do zawarcia tego małżeństwa winien zgłosić to w
kancelarii parafialnej.     
    28. Od środy 30 X do 28 XI trwają Msze św. „gregoriańskie” za śp. Władysławę Krok –
odprawia je w Świdnicy ks. infułat K. Jandziszak.     
    29. Wydatki tego tygodnia: zapłata za obcinkę pielęgnacyjną przez „linową firmę” wierzchów
35 modrzewiów, 12 wierzb i 1 brzozy.     
    30. Zapłaciłem w „Tauronie” rachunek za prąd. Zakup żarówek do starego kościoła.    
    31. Za 15 worków kleju do kładzenia kamienia na ścianach plebanii + 50 metrów węża
wodnego ½.     
    32. Kupno szybkozłączki do węża. Za paliwo do ciągnika – 50 zł. Naprawa spawalnicza
ramienia do maszyny do ćwiczeń.     
    33. Płyn „Ludwik” oraz inne środki czystości.    
    34. Za pizze dla pracujących w sobotę 16 XI oraz za zgrzewkę wody i paczkę kawy.    
    35. Za 4 pizze dla pracujących w sobotę w tym tygodniu 23 XI.    
    36. Na „Kościół prześladowany” (na Pakistan) – dwa tygodnie temu 10 XI zebrano do
puszek: 691,10 zł.     
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    37. Przy okazji nabycia w niedzielę przed tygodniem w III Światowy Dzień Ubogich „chlebka
miłosierdzia” zebrano kwotę 403 zł.     
    38. Opłaty na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarzy nadal wynoszą w sumie 70 zł (30
zł na kościół + 40 zł na cmentarze).     
    39. Dziękuję 5 panom z grupy dziesiętnika Kazimierza Bochenka z Królowej Polskiej za
zwózkę drewna po wycince i plantowanie ziemi – pracowali: Jan Kachniarz (za niego syn
Mateusz), Jan Kachniarz (za niego Michał Poręba), Czesław Bogdański (za niego Filip
Ogorzałek), Krzysztof Ptaszkowski (za niego Andrzej Ptaszkowski), Marian Marszałek (za niego
syn Grzegorz).     
    40. Ciągnika do zwózki drewna użyczył i na nim pracował poproszony Józef Ptaszkowski z
Królowej Górnej, bo nie było czym wozić gałęzi.     
    41. Zamiast pracy ofiarę 50 zł złożył Janusz Wysowski. A także za minioną dziesiątkę Edyty
Ząber 50 zł złożył Władysław Michalik.     
    42. Zamiast pracy z dziesiątki Stanisława Ruszkowicza ofiarę 100 zł złożyli Małgorzata i
Krzysztof Borkowscy.     
    43. Dziękuję 7 paniom z grupy dziesiętnika Stanisława Lebdy za sprzątanie starej plebanii,
grabienie gałązek i wyrywanie badyli – pracowały: Maria Lebda (za nią Mateusz Michalik),
Jadwiga Aleksandrowicz, Anna Michalik, Czesława Kachniarz, Lucyna Górka (za nią
Aleksander Kmak), z poprzedniej grupy Irena Karpiel (za nią Rafał Homoncik) oraz Anna Ślipek
(za nią mąż Marek, który pracował z mężczyznami).
 
 
    44. Zamiast pracy ofiarę 50 zł złożyła Ewelina Lebda.    
    45. Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika
Stanisława Karpiela
. Planuję: zwózkę i cięcie drewna.
 
 
    46. Na sobotę proszę o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Krzysztofa
Ruszkowicza.  W planie jest
grabienie gałęzi i liści i ziemi.
 
 
    47. Wielkie dzięki panom z Królowej Polskiej: Narcyzowi Wolakowi i Arturowi Apoli oraz
Edwardowi Stankowi (z żonami) za ofiarowane pod drogę na stary cmentarz kawałki swoich
działek w Królowej Polskiej. Będzie tam odtąd droga z poziomu drogi asfaltowej oraz mały
parking przy tym cmentarzu dla czterech aut. Także informuję, iż rozpoczęła się procedura
odzyskania przez parafię od Skarbu Państwa cmentarza parafialnego, który dotąd był we
władaniu gminy Kamionka Wielka. Władze gminy są temu przychylne i pomocne, ale musi to
wszystko przejść długą procedurę sądową.     
    48. Dziękuję Zbigniewowi Ząber i Eugeniuszowi Mężykowi – za dwudniową pracę koparką
oraz nawiezienie ponad dwudziestu wywrotek „niesortu” z kamieniołomu, by zrobić tę drogę
przy starym cmentarzu w Królowej Polskiej. Rozliczenie z nimi za pracę i materiał nastąpi po tej
niedzieli. Na razie przechodząc na ten cmentarz uważajmy, bo jeszcze teren nie jest ubity po
nawożeniu na wierzch grubego klińca.     
    49. Dokonano obcinki drzew koło kościoła metodą alpinistyczną na linkach (skrócenie
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wierzchołków spuszczając gałęzie, które potem zwieźli nasi panowie) – skrócono o 1/3 w sumie
48 drzew uśredniając koszt po 100 zł od jednego drzewa czyli 4880 zł (11 modrzewiów przy
drodze do kościoła, 24 modrzewie przy drodze na cmentarz, 12 wierzb przy oczku koło
Królewskich i brzoza przy kurhanie nad cmentarzem).     
    50. Prace te wykonała wynajęta firma (trzech górali) z uprawnieniami alpinistycznymi i do
pielęgnacji drzew spod Suchej Beskidzkiej.     
    51. W tym tygodniu zakończy się obkładanie obu ganków i fundamentów starej plebanii
keramzytową imitacją kamienia warstwowego i otoczaków. Trwa jeszcze ich fugowanie (przez
jedną dniówkę pomagał Januszowi Gaborkowi w fugowaniu jego syn Krzysztof). Dzięki.  

 
    52. Dzięki Grzegorzowi i Sławomirowi Jelito za pomoc w uwalcowaniu posianej przeze mnie
trawy.     
    53. Dzięki za naklejanie etykietek na chlebki miłosierdzia lektorom: Wiktorowi i Kacprowi
Górka.     
    54. Nabyłem 300 szt. opłatków na święta Bożego Narodzenia.    
    55. Zabawa andrzejkowa dla młodzieży organizowana jest przez młodzież parafii Mogilno
30 XI o 19:00. Start w kościele parafialnym, by w chwili modlitwy kanonami z Taizé uwielbić
Jezusa i przygotować się na czas spotkania we Wrocławiu. Potem przejście do Domu Kultury w
Mogilnie, gdzie świętować się będzie „ostatki”. Przygotowano coś do jedzenia i picia. Zabawę
taneczną poprowadzi DJ Patryk. Planowane zakończenie andrzejek o 22:30. Organizatorzy
proszą, by ubrać się w stylu postaci filmowych XX wieku. Organizatorzy zapraszają księży z
dekanatu wraz z młodzieżą! Koszt 10 zł. Zapisy do 26 XI.     
    56. W najbliższą sobotę 30 listopada w Tarnowie, odbędzie się III Sesja Plenarna V Synodu
Diecezji Tarnowskiej. Jest ona podsumowaniem kolejnego etapu prac Parafialnych Zespołów
Synodalnych, wszystkich komisji synodalnych oraz całej diecezji. Polecamy to ważne
wydarzenie modlitewnej opiece wszystkich diecezjan.     
    57. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie rodzinom: Zofia Mężyk; Anna i Stanisław Mężyk;
Kazimiera Mężyk; Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Kinga i
Mirosław Marszałek, Tomasz Sekuła, Grzegorz Sekuła.     
    58. 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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