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XXXII Niedziela Zwykła – 8 listopada 2015

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 8 XI – XXXII Niedziela Zwykła

  

  

Poniedziałek – 9 XI – Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

  

  

Wtorek –10 XI – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. i dokt. Kośc.
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Środa – 11 XI – wsp. św. Marcina z Tours, bpa.

  

  

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

  

  

Piątek – 13 XI – wsp. śś. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna – pierwszych
męczenników Polski

  

  

Niedziela – 15 XI – XXXIII Niedziela Zwykła; albo: wsp. dow. św. Alberta Wlk., bpa i dokt. Kośc.
(op. się)

  

    
    1. Lit. Słowa zwraca dziś naszą uwagę na wielką ofiarność ludzi biednych, najmilszych
Ubogiemu Jezusowi.   
    2. W tę niedzielę 8 XI w Kościele Powszechnym przeżywamy VII Dzień „Solidarności z
Kościołem Prześladowanym”. Więcej na ulotkach z tyłu świątyni.   
    3. Stąd wysłuchamy dziś Listu Episkopatu Polski o prześladowaniu chrześcijan: „Kościół
prześladowany w świecie”.  Także w ogłoszeniach odczytany będzie Komunikat Prezydium
Konferencji Episkopatu Polski  w sprawie Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Przed kościołem zbiórka do puszek prowadzona przez Caritas na chrześcijan w Syrii.   
    4. Kończy się dziś Oktawa Wszystkich Świętych, według zapowiedzi popołudniowa Msza
św. – w cerkwi.   
    5. Dzisiaj, tj. 8 XI, jak co miesiąc w „drugą niedzielę miesiąca”, składka zbierana jest na
potrzeby parafii.   
    6. Dziś także – po prymarii, czyli Mszy św. o 7:00 – zmiana tajemnic Róż Żeńskich.  
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    7. Witam w naszej wspólnocie naszego rodaka ks. Wiesława Wysowskiego, który dołączy
się do celebry i o godz. 14:30 odprawi Mszę św. za swoją mamę Stanisławę.   
    8. Zgodnie z zapowiedzią w salce nad zakrystią od 10:00 do 13:00 są konsultanci
odszkodowań powypadkowych (wejście po schodach obok zakrystii).   
    9. W poniedziałek 9 XI Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – Msze św. o
godz. 7:00 i 17:00.   
    10. Jutro, tj. w poniedziałek (9 XI) w parafii św. Kazimierza w Nowym Sączu o 18:00
rozpoczyna się katecheza przedmałżeńska w kościele na starym cmentarzu przy ul.
Jagiellońskiej. Spotkania będą codziennie oprócz 11 XI, soboty i niedzieli. Zakończenie 20 XI.
Zapisy na pierwszym spotkaniu (więcej w gablocie).   
    11. We środę 11 XI przypada Narodowe Święto Niepodległości z okazji 97 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości – dzień wolny od pracy u nas Msze św. do południa o 7:00 i 9:00
zaś wieczorem o 17:00.   
    12. Dobrym zwyczajem, oznaką patriotyzmu i przywiązania do polskości jest wywieszenie
Flagi Narodowej.   
    13. We Mszy św. o 9:00 wezmą udział harcerze (po niej udadzą się na cmentarz wojenny w
Królowej Polskiej).   
    14. Też we środę 11 XI – odpust Boguszy „ku czci Najświętszego Zbawiciela”  - suma o
11:00; oraz w Mogilnie „na św. Marcina” – suma również o 11:00.   
    15. Krajowe Duszpasterstwo Kolejarzy zaprasza na XXXII Ogólnopolską Pielgrzymkę
Kolejarzy na Jasną Górę 14 i 15 listopada. Rozpoczęcie w Bazylice Jasnogórskiej w sobotę o
godz. 18:00, zakończenie - w niedzielę, Mszą św. na szczycie jasnogórskim o godz. 11:00.
Program pielgrzymki na plakatach. Zapraszamy szczególnie rodziny kolejarskie ale także
wszystkich przyjaciół i sympatyków tej pielgrzymki.   
    16. W przyszłą niedzielę 15 XI (tj. 33 niedzielę Roku Liturgicznego) składka zbierana jest w
całej diecezji na rzecz organizacji Światowych Dni Młodzieży – Kraków`2016.   
    17. Listopadowe wypominki będą oczytane co tydzień we środę i piątek o 16:30 i w
niedzielę przed 7:00 i 9:00.   
    18. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Stanisławy
Hatlaś.   
    19. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: w
e środę o godz. 16:00 – zbiórka ministrantów; 
w piątek o godz. 16:00 – zbiórka lektorów z I gimnazjalnej; 
sobotę o godz. 9:00 – zbiórka harcerzy młodszych.
 
    20. Liczenie w parafii praktykujących (czyli „dominicantes”) i przystępujących do Komunii
Świętej (czyli „comunicantes”) dało wyniki: na 1600 mieszkańców w parafii we
wszystkich Mszach uczestniczyły 89
3
osoby (456 mężczyzn i 437 kobiet), a do Komunii Świętej przystąpiło 
230
osób (72 mężczyzn i 158 kobiet); co stanowi w procentach: FREKWENCJA: 55,81 %
wszystkich mieszkańców; 62,01 % zobowiązanych do uczestnictwa (czyli -10% ogółu);
KOMUNIA ŚW.: 14,40 % wszystkich mieszkańców; 15,97 % zobowiązanych (czyli – 10 %
ogółu); 25,75 % z obecnych na Mszach św. Są to więc wyniki mało optymistyczne. Szczegóły w
gablocie.
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    21. Frekwencja najsumienniejszych dzieci i młodzieży na różańcach: 30 razy – 2 osoby;
26-29 razy – 18 osób; 20-25 razy – 38 osób; 15-19 razy – 39 osób.   
    22. Wydatki minionego tygodnia: książki dla dzieci na nagrody za frekwencję i zrobione
różańce; zakup kolejnych dwóch stuł; kolejne 7 wieszaków dla ministrantów – 192,50 zł; tuniki
ministranckie fioletowe – 15 szt.; kapturki fioletowe – 15 szt. (przed tygodniem wymienione, a
nie podsumowane finansowo); do prezbiterium: 2 świetlówki; zapłonniki-startery; żarówki; do
malowania ścian (w tym sali nad zakrystią): kolorowa farba zmywalna na ściany; szybkozłącza
do węża; folia malarska; szorstkie gąbki do czyszczenia płytek z farby; gąbka do zmywania
ścian; kij teleskopowy do malowania; uchwyt do wałka malarskiego; wiertło do konfirmantów;
końcówka do kucia (na powietrze); konfirmaty; zasłonki meblowe do śrub; naciągi śrubowe;
taśma maskująca; pizze + produkty spożywcze dla pracowników; MOP mikrowiper; trzy
uchwyty natryskowe; słuchawka + wąż prysznica.   
    23. Podczas kwesty do puszek na cmentarzu na WSD prowadzonej przez harcerzy zebrano
sumę 1006,70 zł.   
    24. Dziękuję: gospodarzowi – za wycięcie kolejnego skupiska narosłych koło starej plebanii
krzaków; pani sołtys – za podesłanie 2 osób z robót interwencyjnych; Elżbiecie Poręba,
Grażynie Stelmach i innym – za kilkukrotne wcześniej i dziś grabienie liści; pewnej osobie – za
ofiarowane do zakrystii 2 koszyczki; krawcowej Elżbiecie Chełminiak za wielokrotne naprawy
ministranckich kapturków a ostatnio także za naprawę ornatu; harcerzom dzięki za dwie zbiórki
pieniędzy.   
    25. Bardzo proszę o nie wyrzucanie wypalonych zniczy (wkładów czy szkła) poza
ogrodzenie – po to jest kontener; zaś rośliny – składujmy na pryzmę! Można też wziąć do domu,
bo i tak płaci się za wywóz śmieci!   
    26. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: J. Kocemba; A.J. Kocemba; K. Kocemba. Do
sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Dorota, Paweł Potoniec; Anna, Rafał Smólczyńscy;
Antonina Ptaszkowska. 
 
    27. 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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