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W tygodniu:

  

Niedziela – 25 X – XXX Niedziela Zwykła – Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego
Kościoła; albo: wsp. św. Jana Pawła II (opuszcza się)

  

  

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

  

  

Sobota – 31 X – wsp. dow. NMP w sobotę (ostatnie październikowe Nabożeństwo Różańcowe)

  

  

Niedziela – 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych; albo: XXXI Niedziela Zwykła

  

    
    1. Liturgia Słowa uczy nas dziś wiary ufnej jak Bartymeusza – pielęgnowanej od wieków w
Kościele.   
    2. Dziś zmiana czasu na zimowy. Spaliśmy o godzinę dłużej.  
    3. W Liturgicznym Kalendarzu przypada dziś (25 X) Uroczystość Rocznicy Poświęcenia
Własnego Kościoła.   
    4. Z tej racji opuszcza się w tym roku w diecezji coroczne liturgiczne wspomnienie św. Jana
Pawła II.   
    5. Panie z naszego Caritas prowadzą dziś kolektę do puszek na wsparcie rodziny
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Kocembów.   
    6. Dziś przed kościołami w naszej diecezji liczy się praktykujących – czyli „dominicantes” i
„comunicantes”.   
    7. Ta niedziela (25 X) jest dniem wyborów do parlamentu (sejmu i senatu) – głosujmy
według sumienia.   
    8. Za nami: Światowe Spotkanie Rodzin w Filadelfii; dziś zaś kończy się: XIV Zwyczajne
Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów przeżywane pod hasłem Powołanie i misja
rodziny w Kościele i świecie współczesnym
(4–25 X). To czas ważnych rozważań i decyzji dotyczących nauki Kościoła o rodzinie.
Podejmijmy zatem we wspólnotach wytrwałą modlitwę, zwłaszcza w ramach nabożeństw
różańcowych, o wierność tradycyjnemu nauczaniu Kościoła i o dostrzeżenie bogactwa
nauczania św. JP II – „Papieża Rodziny”.
 
    9. W najbliższą środę (28 X) w Kościele Powszechnym przeżywa się Święto Świętych
Apostołów Szymona Gorliwego i Judy Tadeusza – u nas Msze św. rano o 6:30 i wieczorem po
Różańcu o 17:00.   
    10. W piątek (30 X) kończą się „gregorianki” za śp. Stanisława Janusa; a w sobotę za śp.
Stanisława Szczecinę.   
    11. Od tygodnia przed 1 XI odprawiane są po jednej według kolejności zaległe Msze św.
pogrzebowe.   
    12. W sobotę 31 X kończą się tegoroczne Różańcowe Nabożeństwa Październikowe.   
    13. Na ich zakończenie dzieci i młodzież szkolna otrzymają nagrody za sumienne
uczestnictwo w nich jak i za wykonane „z czegokolwiek” różańce.   
    14. Także w sobotę od godz. 9:30 w nowym kościele półtorejgodzinna spowiedź parafialna
(czyli do godz. 11:00) przed Uroczystością Wszystkich Świętych i jej oktawą oraz przed I
Piątkiem listopada. Zachęcam, by być w stanie łaski uświęcającej dla zyskania odpustu
zupełnego lub też chociaż cząstkowego.   
    15. W sobotę podczas Mszy św. porannej po ostatnim Różańcu chrzest dziecka: Mateusza
Andrzeja Janiczka.   
    16. W niedzielę (1 XI) przypada Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w nowym
kościele będą tylko do południa: o godz. 7:00 – 9:00 – 10:30; oraz dodatkowa w starym kościele

o 12:00 (po której wyruszymy z procesją na cmentarz w Królowej Górnej). Nie ma Mszy
św. popołudniowej o 14:30!   
    17. W poniedziałkowy Dzień Zaduszny (2 XI) w nowym kościele Msze św. znów tylko do
południa w porządku niedzielnym, czyli: o godz. 7:00 – 9:00 – 10:30; zaś po południu w starym
kościele ze względu na pracujących Msza św. o 17:00 (po której wyruszymy z procesją
na cmentarz w Królowej Polskiej. 
 
    18. W dni powszednie przez całą oktawę Wszystkich Świętych Msze św. o 17:00 będą w
starym kościółku.   
    19. Przy tej okazji odmawiany będzie Różaniec „z wypominkami listopadowymi” (inne kartki
niż na „roczne”).   
    20. 1 i 2 listopada można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami – podobnież
przez Oktawę.   
    21. Warunki zyskania odpustu: spowiedź sakramentalna (stan łaski); Komunia Święta;
pobożna modlitwa w intencjach Ojca Świętego „Ojcze nasz…”, „Wierzę…”; „Zdrowaś…” lub
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innej modlitwy (i za zmarłych); nawiedzenie kościoła, kaplicy bądź cmentarza; wyzbycie się
przywiązania także do grzechu lekkiego.   
    22. W Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI) w bramie cmentarza harcerze prowadzić
będą kwestę na WSD.   
    23. Zadbajmy o estetykę wszystkich czterech cmentarzy (także wojennego i łemkowskiego)
– i nie wyrzucamy śmieci poza ogrodzenie ale plastiki i szkło wrzucajmy do kontenera, zaś
rośliny – na pryzmę!   
    24. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: w
e środę po Różańcu około godz. 18:30 – próba chóru (ćwiczenie Pasji), 
we środę także o godz. 16:00 – zbiórka ministrantów z Królowej Górnej, 
w piątek o godz. 16:00 – zbiórka ministrantów z Królowej Polskiej. 
 
    25. Składka sprzed tygodnia przeznaczona na fundusz papieski na rzecz misji wyniosła –
1673,20 zł.   
    26. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża misyjna zelatorki Janiny
Siedlarz.   
    27. Różańce w październiku: poniedziałek-piątek – 17:00; sobota – 8:00; niedziela – 10:00
(wspólnie). 
 
    28. Wydatki minionego tygodnia: zamówiony kurierem czujnik ciepła do pieca CO; zapłata
za części (rury-kolanka, zawory, wyciory itp.) oraz robociznę montażu pieca węglowego; zakup
zestawu kluczy narzędziowych potrzebnych przy pracach w parafii; dokupiono: słuchawka i wąż
do prysznica; urwany zawór do spłuczki; inne brakujące części hydrauliki w łazienkach oraz
akcesoria malarskie do malowania w nowym kościele sali nad zakrystią, przeznaczoną na
przebieralnię dla ministrantów i lektorów, a także dla renowacji stołu z zakrystii nowego
kościoła, dotąd zbitego z surowego drzewa; zakup rurek i uchwytów do montażu stelaży na
wieszanie tunik i alb dla Służby Ołtarza; zakupiłem czerwone tuniki ministranckie – 9 szt.;
kupiłem też kapturki ministranckie czerwone – 9 szt.; na papier i toner do drukowania ogłoszeń
w biuletynie przekazałem środki ks. wikariuszowi; zakup toneru do ksero w kancelarii
parafialnej; kupiłem środki malarskie i szkło wodne.   
    29. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: Agnieszka i Krzysztof Groń, Teresa i
Władysław Groń, Monika i Bartłomiej Groń. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny:
Helena i Józef Kościółek; Ewelina i Stanisław Książkiewicz; Stanisława i Krzysztof Ruszkowicz. 
 
    30. Wójt Gminy apeluje do mieszkańców o odpowiedzialność i zaniechanie procederu
palenia śmieci w naszych domach w trosce o zdrowie wszystkich. Dym zwłaszcza z plastików
jest toksyczny i szkodzi zdrowiu. Mówi o tym piąte przykazanie! Złamanie zakazu spalania
śmieci grozi grzywną do 5000 zł.   
    31. Na stoliku do zabrania: kartki wspominkowe „listopadowe” i „całoroczne” oraz informator
(biuletyn).   
    32. Wypominki można przekazywać czy to na ręce ks. proboszcza czy też ks. wikariusza.   
    33. Na stoliku z tyłu świątyni są jeszcze do zabrania kartki z litanią i modlitwą o wyniesienie
na ołtarze jezuity ks. Józefa Andrasza – przewodnika duchowego św. s. Faustyny (wszystkie
teksty tam zawarte posiadają imprimatur Kurii Tarnowskiej).   
    34. Nadal są do nabycia po 5 zł za egzemplarz „Kalendarze Misyjne” na 2016 r.   
    35. U ministrantów do nabycia gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł);
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Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (4 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł).
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