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Uroczystość Wszystkich Świętych; XXXI Niedziela Zwykła – 1 listopada 2015

  

  

  

  

  

  

W tygodniu:

  

  

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

  

  

Poniedziałek – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (Dzień Zaduszny)
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Wtorek – 3 XI – wsp. dow. św. Marcina de Porres, zak. (oktawa)

  

  

I Środa – 4 XI – wsp. św. Karola Boromeusza, bpa. (oktawa)

  

  

I Czwartek – 5 XI – I Piątek – 6 XI – I Sobota – 7 XI – wotywy i Oktawa

  

  

Niedziela – 8 XI – XXXII Niedziela Zwykła

  

    
    1. Liturgia Słowa kieruje nasze myśli ku wieczności – niebu, czyśćcowi, ale i przeraża
widmo piekła.     
    2. Po 3 Mszach św. dopołudniowych w nowym kościele dziś krótka Adoracja Najświętszego
Sakramentu.     
    3. Przeżywamy dziś (1 XI) Uroczystość Wszystkich Świętych – Msze św. w nowym kościele
są tylko do południa: o godz. 7:00 – 9:00 – 10:30. Po 7:00 – z racji I niedzieli miesiąca zmiana
tajemnic Róż Mężczyzn.     
    4. Dodatkowo dziś o 12:00 w starym kościele najpierw ostatnia dziś Msza św., a potem
Nieszpory, po których wyruszymy z procesją na cmentarz w Królowej Górnej. Nie ma Mszy św.
popołudniowej o 14:30!     
    5. Zaś jutro, w poniedziałkowy Dzień Zaduszny (2 XI) – Msze św. w nowym kościele znów
tylko do południa w porządku niedzielnym, czyli: o godz. 7:00 – 9:00 – 10:30. Natomiast po
południu w starym kościele ze względu na pracujących najpierw o 16:30 Różaniec z
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„Wypominkami za Zmarłych”, a potem Msza św. o 17:00, po której wyruszymy z procesją
na cmentarz w Królowej Polskiej.
 
 
    6. W dni powszednie przez całą oktawę Wszystkich Świętych Msze św. o 17:00 będą w
starym kościółku, przed nimi pół godziny wcześniej, czyli o 16:30 Różaniec z „wypominkami
listopadowymi”.     
    7. 1 i 2 listopada - szafarz nadzwyczajny Komunii Świętej uda się do chorych po Mszy św. o
9:00.     
    8. Jeszcze raz przypominam, że 1 i 2 XI, czyli w Ur. Wszystkich Świętych jak i we
Wspomnienie Wiernych Zmarłych, zyskać można odpust zupełny pod zwykłymi warunkami –
tak samo przez całą Oktawę.     
    9. Warunki zyskania tegoż odpustu to: spowiedź sakramentalna (stan łaski); Komunia
Święta; pobożna modlitwa w intencjach Ojca Świętego „Ojcze nasz”, „Wierzę” „Zdrowaś” lub
innej modlitwy (oraz za zmarłych); nawiedzenie kościoła, kaplicy bądź cmentarza; wyzbycie się
przywiązania także do grzechu lekkiego.     
    10. Odpust zupełny to uzyskanie całkowitego darowania pokuty czyśćcowej dla kogoś
zmarłego; zaś odpust cząstkowy – to skrócenie tejże pokuty czyśćcowej dla bliskiej nam zmarłej
osoby.     
    11. Jako że nie jesteśmy pewni naszej odpowiedniej duchowej dyspozycji, możemy wiele
razy starać się o odpust zupełny. Należy także doceniać zyskiwanie odpustów cząstkowych.
 
 
    12. Zachęcam do żarliwej modlitwy za zmarłych, by tych dni nie spłycić do banału „kwiatka i
świeczki”.     
    13. W Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI) od rana do popołudnia w bramie cmentarza
harcerze prowadzić będą kwestę do puszek przeznaczoną na nasze Wyższe Seminarium
Duchowne w Tarnowie.     
    14. W Dzień Zaduszny (2 XI) kapłan może celebrować trzy Msze św.: jedną w dowolnej
intencji; drugą za dusze wszystkich wiernych zmarłych; trzecią w intencjach Ojca Świętego (i za
zmarłych papieży).     
    15. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (2 XI) w czasie wszystkich Mszy św.
płonie paschał.     
    16. W dalszym ciągu także w oktawie Wszystkich Świętych odprawiane są zaległe Msze św.
pogrzebowe.     
    17. Dbajmy o estetykę wszystkich czterech cmentarzy i nie wyrzucamy wypalonych zniczy
(wkładów czy szkła) poza ogrodzenie, ale wrzucajmy do kontenera, zaś rośliny – na pryzmę!
Można też wziąć do domu!     
    18. W najbliższą I środę przeżywamy comiesięczny „dzień misyjny” – w starym kościółku o
17:00 (Msza św., Nowenna do MBNP, adoracja IHS, składka i zmiana tajemnic Róż Misyjnych).
 
 
    19. We środę 4 XI od 7:00 do 15:00 zbiórka „elektro-złomu” na rzecz fundacji „Pomoc
Kościołowi w Potrzebie”. Składamy go na placu parkingowym poniżej piwnic starej plebanii.
Więcej na ulotkach na stoliku.     
    20. 5 XI – I czwartek: adoracja Najśw. Sakramentu w nowym kościele dla młodzieży
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gimnazjalnej od 15:00 do 20:00 według ustalonego grafiku (spowiedź w nowym kościele przez 1
godz. przed Mszą św. w cerkwi).     
    21. 6 listopada – I piątek: adoracja ogólna Najświętszego Sakramentu w nowym kościele od
13:30 do 22:00 (spowiedź w nowym kościele przez godzinę przed Mszą św., która jest w starym
kościółku).     
    22. W I piątek pół godziny przed Mszą św. wieczorną, czyli o 16:30 młodzież z klas III
gimnazjum odczytuje wypominki zebrane w swojej rodzinie.     
    23. W I piątek – rano od godz. 7:30 objazd księdza do chorych (spis zgłoszonych chorych).  
 
    24. W I sobotę Msze św. o 6:30 w nowym kościele i o 17:00 w starym kościele (wcześniej o
16:30 Różaniec).     
    25. Dziś zmiana tajemnic Róż Męskich a za tydzień w II niedzielę listopada zmiana tajemnic
żeńskich po 7:00.     
    26. Liczenie ludzi: na 1600 mieszkańców na Mszach św. było 893; do Komunii Św.
przystąpiło 230 osób.    
    27. W niedzielę za tydzień 8 XI w Kościele VII Dzień „Solidarności z Kościołem
Prześladowanym”. Stąd List Episkopatu i zbiórka do puszek na chrześcijan w Syrii (ulotki na
stoliku).     
    28. Za tydzień 8 XI jak co miesiąc składka na potrzeby parafii. 8 XI – cały dzień są
konsultanci odszkodowań!     
    29. W poniedziałek 9 XI w parafii św. Kazimierza w N. Sączu o 18:00 zaczyna się kurs
przedmałżeński (gablota).     
    30. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Agaty
Chochla.     
    31. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
w sobotę o godz. 10:00 – zbiórka harcerzy; ● w czwartek o godz. 18:00 – zbiórka kandydatów
na ministrantów.     
    32. Wydatki minionego tygodnia: zakup łańcucha do pożyczonej do prac pilarki (bo się
naciągnął); nabycie 10 szt. sześcio-członowych wieszaków na kapturki (jeszcze kupię tyle samo
na tuniki); tuniki ministranckie fioletowe – 15 szt.; kapturki fioletowe – 15 szt.; zakupiłem do
gruntownej wymiany większą ilość różnych żarówek: 25 szt. żarówek zwykłych; 30 szt. żarówek
„łezka” do żyrandola; 25 szt. energooszczędnych wąskich; 20 szt. energooszczędnych
szerokich.     
    33. Wczoraj dzieci otrzymały nagrody książkowe za frekwencję i za wykonane różańce.
Szczegóły za tydzień.     
    34. Zbiórka do puszek Caritas na wsparcie rodziny Kocembów przyniosła sumę 2900 zł 40
gr. Bóg zapłać.     
    35. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: H.J. Kościółek; E. i St. Książkiewicz; St. K.
Ruszkowicz. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Jan Kocemba; Anna i Józef
Kocemba; Katarzyna Kocemba.    
    36. Dziękuję p. Krzysztofowi Groniowi za użyczenie odwilżacza do ścian.    
    37. Jak widzimy, gospodarz z pomocą panów z prac interwencyjnych wyciął jedno skupisko
zarośli (drzewa i zrosłe chaszcze) za starą plebanią; jeszcze czeka wycięcie drugiego
zarośliska drzewno-krzakowego.     
    38. Dziękuję gospodarzowi, jego żonie oraz innym pozostałym paniom i panom za
kilkukrotne grabienie w różnym czasie liści na cmentarzu przy cerkwi. Pani sołtys dziękuję za
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podesłanie tych pracowników.     
    39. Na stoliku do zabrania: jeszcze kartki wspominkowe „listopadowe” i „całoroczne”;
informator. Tam także wspomniane ulotki o „Pomocy Kościołowi w Potrzebie” (4 XI) i o
„Prześladowaniach Chrześcijan” (8 XI).     
    40. Są do nabycia po 5 zł za egzemplarz ostatnie już 3 szt. „Kalendarzy Misyjnych” na 2016
r.     
    41. U ministrantów do nabycia gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł);
Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (4 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł).
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