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XXX Niedziela Zwykła – 25 października 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 25 X – XXX Niedziela Zwykła (Synodalna); albo: Rocznica Poświęcenia Kościoła
Własnego (w kościołach, w których data ta jest znana – opuszcza się)

  

  

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

  

  

Niedziela – 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych (XXXI Niedziela Zwykła)

  

  

Poniedziałek – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (tzw. Dzień Zaduszny)
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1. Liturgia Słowa w przykazaniu miłości każe nam odwrócić się od wszelkich fałszywych
bożków i oddać chwałę jedynemu Bogu. 

  

  

2. Z wczorajszej soboty na dziś (z 24/25 X) nastąpiła zmiana czasu z letniego na zimowy
(spaliśmy o godzinę dłużej).

  

  

3. Przypada dziś (25 X) Rocznica Poświęcenia Kościoła Własnego (w kościołach, w których
data ta jest nieznana).

  

  

4. U nas jest ona znana: 6 XI – stąd to wspomnienie u nas opuszcza się dziś na rzecz
rzeczywistej daty poświęcenie naszej świątyni.

  

  

5. Poświęcenie kościoła w Królowej Górnej 6 XI 2011 r. oznacza, że za rok 6 XI 2021
przypadnie „dziesięciolecie poświęcenia”.
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6. Przeżywamy dziś (25 X) kolejną „Niedzielę Synodalną” z własną przesłaną przez kurię
liturgią wyznaczoną przez ks. biskupa.

  

  

7. W tę niedzielę porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę – czyli: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30
(14:00 – różaniec).

  

  

8. Dziś po południu o 14:00, jak wyżej wspomniałem, niedzielne Nabożeństwo Październikowe
(Różaniec) – Msza św. o 14:30.

  

  

9. W poniedziałek i wtorek po południu o 17:00 Nabożeństwo Różańcowe i po nim Msza św.
oraz druga o 18:15 (popogrzebowa).

  

  

10. W środę przypada Święto dwóch apostołów męczenników: Szymona Gorliwego i Judy
Tadeusza – Msze św. o 6:30 i 17:00.
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11. W sobotę o 15:00 jedynie sam obrzęd chrztu św. – ochrzczona będzie Kaja Matylda
Ogorzałek (Msza św. za nią 29 XI o 14:30).

  

  

12. W sobotę 31 października od g. 16:30 do 17:00 możliwość parafialnej spowiedzi świętej
przed Uroczystością Wszystkich Świętych.

  

  

13. Stan łaski uświęcającej jest warunkiem „sine qua non” dla zyskania odpustu zupełnego dla
dusz czyśćcowych 1 XI i przez Oktawę.

  

  

14. Jeszcze w tym tygodniu są Nabożeństwa Różańcowe z Komunią Świętą o 17:00, a po nich
Msze św. około 17:45. Zapraszam!

  

  

15. W sobotę 31 X o godz. 17:00 zakończenie październikowych Nabożeństw Różańcowych (z
rozdaniem nagród dla dzieci za wykonane różańce oraz za sumienne uczęszczanie
najwytrwalszych – mimo wprowadzonych obostrzeń w połowie października).
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16. W najbliższą niedzielę 1 XI (czyli w XXXI Niedzielę Zwykłą) przypada Uroczystość
Wszystkich Świętych (wraz z Oktawą).

  

  

17. Stąd 1 XI nieco zmieniony porządek Mszy św.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 (z procesją na
cmentarz w Królowej Górnej).

  

  

18. W niedzielę 1 listopada przy bramie cmentarnej kwestować będą z puszkami nasi lektorzy
zbierając ofiary na WSD (seminarium).

  

  

19. Też w niedzielę 1 XI po każdej Mszy św. błogosławione są kwiaty i znicze na groby.

  

  

20. W poniedziałek (2 XI), czyli w Dzień Zaduszny – Msze św. będą o: 7:00 – 9:00 – 10:30 –
17:00 (z procesją na cmentarz w KP).

  

  

21. Procesje 1 XI i 2 XI z racji pandemii wyruszać będą z kościoła, a nie z cerkwi jak co roku.
Oktawa WŚ też będzie w kościele.
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22. Na cmentarz w KG procesyjnie wyruszymy 1 XI po Mszy św. o 12:00; zaś na cmentarz w
KP 2 XI po Mszy św. o 17:00.

  

  

23. Na stoliku koło gazet są wyłożone „kartki wspominkowe”: listopadowe i całoroczne (czytane
będą przed 7:00 oraz przed 9:00).

  

  

24. W Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI) zamknięta będzie droga na cmentarz
(wpuszczać się będzie tylko starszych mających kłopoty ruchowe). Zamknięcia trasy pilnować
będą strażacy z OSP. Natomiast w Dzień Zaduszny (2 XI) droga będzie już otwarta.

  

  

25. To wszystko dla bezpieczeństwa i porządku – 1 XI przejdźmy się spacerem na cmentarz,
nie jest przecież daleko!

  

  

26. W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych (1 XI), Dnia Zadusznego (2 XI) oraz
Oktawy Wszystkich Świętych:
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a. zadbajmy o groby naszych drogich zmarłych (śmieci segregujmy w koszach i pod żadnym
pozorem nic nie wyrzucamy poza ogrodzenie)

  

  

b. w sam dzień 1 XI oraz 2 XI przychodźmy w różnym czasie na cmentarze, by nie tłoczyć się w
jednym czasie (trzymajmy odległości)

  

  

c. odpust zupełny za śp. zmarłych można zyskiwać pod zwykłymi warunkami przez całą Oktawę
W. Świętych, więc niekoniecznie musi to być pospolite ruszenie 1 XI lub 2 XI – bądźmy
przezorni pod względem bezpieczeństwa zdrowotnego (bez mieszania się tłumu z różnych
stron Polski).

  

  

27. Apeluję więc, by nawiedzać cmentarze w różnym czasie całej Oktawy Wszystkich Świętych
– niekoniecznie o jednej porze.

  

  

28. Od 24 X cała Polska jest „strefą czerwoną” z kolejnymi jej ograniczeniami. Bądźmy ostrożni
(higiena, dystans i maski) czyli DDM. W związku z tym w strefie czerwonej w kościele może

 7 / 14



XXX Niedziela Zwykła – 25 X-1 XI 2020

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 25 października 2020 11:52 - Poprawiony niedziela, 01 listopada 2020 09:37

być 1 osoba na 7 m
2

czyli średnio w odstępach co 2,5 m (z 
żółtej
1 osoba na 4 m
2

) – co u nas teraz daje razem 
126 osób
(nawa główna + kościół dolny + kaplica + chór).

  

  

29. Chrońmy naszych seniorów – zostawmy im południowe godziny na zakupy, a lepiej jeszcze,
gdy sami im je zrobimy.

  

  

30. Nasz wikariusz ks. Jan od wczoraj może już funkcjonować w parafii – dostarczył mi
zaświadczenie lekarskie o zakończeniu izolacji po leczeniu COVID z dnia 23 X 2020 z
zaznaczeniem, iż jest już bez objawów chorobowych (kopię tego pisma umieściłem w gablocie
przed kościołem). Jednak poprosiłem go, by jakiś jeszcze czas profilaktycznie nosił w świątyni
maseczkę. Dużo sił!

  

  

31. Zapowiedź pierwsza przedślubna: Mateusz Marcin Świder, zam. Królowa Górna; oraz:
Alicja Maria Świder, z domu Olszowska, zam. Przysietnica.
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Jeśli ktoś zna jakieś przeszkody do zawarcia tego małżeństwa, winien to zgłosić w kancelarii
parafialnej.

  

  

32. Od 1 X (czwartek) w Tarnowie odprawiana jest „gregorianka” za śp. Jana Szeptaka (do 30
X) – ks. dr Robert Dytko.

  

  

33. Od 12 X (poniedziałek) odprawiana jest „gregorianka” za śp. Zofię Nowak (do 10 XI) – ks.
inf. Kazimierz Jandziszak.

  

  

34. Od 2 XI (Dzień Zaduszny) w Tarnowie rozpocznie się „gregorianka” za śp. Janinę
Ptaszkowską  (do
1XII) – ks. dr Robert Dytko.

  

  

35. Także w listopadzie rozpocznie się „gregorianka” za śp. Marię Siedlarz – czekam na
odpowiedź księdza misjonarza (poda termin).
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36. W tym tygodniu odprawione były dwa pogrzeby:

  

  

a. śp. Leona Szeptaka w środę o 14:30 (o 14:00 Różaniec): Msze św. pogrzebowe - 112 (w tym
108 indywidualnych i 4 wspólne).

  

  

b. śp. Mariusza Witka w sobotę pochówek o 12:00 (Msza św. o 12:30): Msze św. pogrzebowe -
26 (34 indywidualne i 2 wspólne).

  

  

37. W tym tygodniu nadal odwołane są wszelkie spotkania grup parafialnych – jedynie w piątek
o 16:00 zbiórka ministrantów.

  

  

38. Z perspektywy komplikującej się obecnej sytuacji sanitarnej cieszę się, że podjąłem
odważne decyzje przeprowadzenia w „lepszym czasie”: I Spowiedzi św. oraz I Komunii Świętej
(III klasy), Rocznicy I Komunii Świętej (IV klasy); Bierzmowania (VIII klasy), ale też w tym roku
szkolnym zaległego egzaminu bierzmowanych na początku października (dla dawnych VII, a
obecnych VIII klas).
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39. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. św.
Antoniego Padewskiego, zel. Stanisławy Hatlaś.

  

  

40. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za gaz w kościele i na starej plebanii (+ opłaty
pocztowe).

  

  

41. Jak również pokryłem powinności za telefon w kancelarii parafialnej (+ opłaty pocztowe).

  

  

42. Zakup radiowej karty do Internetu dwuantenowej „Asus” do kancelarii.

  

  

43. Benzyna do traktorka-kosiarki (koszenie traw i zbieranie liści).

  

  

44. Taśma dwustronna; pizza dla pracujących (oraz woda i kawa).
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45. Składka na misje z przeznaczeniem na „fundusz papieski” sprzed tygodnia wyniosła:
1607,50 zł.

  

  

46. Dziękuję za dwie wysokie ofiary wśród ofiar na ławki z poprzedniej niedzieli: 1000 zł
(rodzina z zagranicy) + 2000 zł (E. i D. Wielocha) – imienne zestawienie rodzin, które złożyły
ofiarę oraz podziękowanie tym rodzinom jest w gablocie.

  

  

47. Jeszcze w tę minioną niedzielę 18 X dodano koperty do składki zbieranej 11 X – teraz suma
ta wyniosła 2200 zł.

  

  

48. I tak dodając tę sumę do poprzedniej sumy 22 tyś. 082 zł 02 gr. razem jest już 24 tyś. 282 zł
2 gr.  (+ 1000
koron norweskich).

  

  

49. Dziękuję K. i J. Górskim za ofiarę na biuletyn – 30 zł złożone przez nich przy okazji ofiary na
ogrzewanie i utrzymanie cmentarza.
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50. Minionej soboty pracowało tylko 2 mężczyzn z grupy dziesiętnika Edyty Ząber. Przy cięciu
cyrkularką suszu drzewnego z wcześniej zwiezionego z potoku oraz rąbaniu siekierami
cieńszych gałęzi robili: Józef Grybel oraz Jerzy Pazgan (za niego Stanisław Rymanowicz);
zamiast pracy ofiarę 100 zł złożył Krzysztof Tokarczyk. Dzięki. Z braku rąk do pracy również ja
ciąłem to drzewo.

  

  

51. Niestety minionej soboty nie przyszła do pracy żadna kobieta z grupy dziesiętnika
Kazimierza Bochenka
. Jest mi przykro – trudno. Tę dziesiątkę przerzucę jeszcze na przyszły rok, na lepszy czas
(może już poza korona wirusem i kwarantannami).

  

  

52. Na najbliższą sobotę na 7:00 – proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława
Ruszkowicza . Będzie nadal praca
przy pocięciu suszu drzewnego z potoku (cyrkularką i piłami motorowymi) oraz rąbaniu gałęzi
siekierami (przeskoczona kolejka dziesiątki Andrzeja Królewskiego, bo mają nadrobioną pracę).

  

  

53. Też na sobotę proszę o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Stanisława Karpiela.
W planie nadal prace porządkowe na parkingu i wokół kościoła oraz plewienie zboczy.

  

  

54. Przed 1 XI zostały uprzątnięte wszystkie śmieci przy cmentarzu w KG; za zajęcie się ich
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wywozem dzięki Sławomirowi Hajdudze.

  

  

55. Czynne jest już wejście od strony kancelarii – sprawy urzędowe możemy już załatwiać
wchodząc po schodach koło stodoły.

  

  

56. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Halina i Jarosław Legutko; Józef i Maria
Kruczek; Rafał i Agnieszka Kruczek. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej
Górnej: Grzegorz i Elżbieta Basta; Stanisław i Agata Zaczyk; Władysław i Czesława Hreniak.

  

  

57. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w
KG (od strony 120) – 
koszt 85 zł.

  

  

58. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5 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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