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XXXIII Niedziela Zwykła – 15 listopada 2015

  

  

  

W tygodniu:

  

  

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

  

  

Poniedziałek – 16 XI – wsp. dwo. Rocznicy Poświęcenia Rzymskich Bazylik śś. Piotra i Pawła,
Apostołów; albo: św. Małgorzaty Szkockiej; albo: św. Gertrudy, dziew.

  

  

Wtorek –17 XI – wsp. św. Elżbiety Węgierskiej, zak.
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Środa – 18 XI – wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziew. i męcz.

  

  

Czwartek – 19 XI – wsp. bł. Salomei, zak.

  

  

Piątek – 20 XI – wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezb.

  

  

Sobota – 21 XI – Wspomnienie Ofiarowania NMP

  

  

Niedziela – 22 XI – Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata (XXXIV Niedziela
Zwykła); albo: wsp. św. Cecylii, dziew. i męcz. (z racji niedzieli opuszcza się)

  

    
    1. Lit. Słowa przypomina nam o końcu wszystkiego, co ziemskie i ostatecznym rozrachunku
przed Bogiem.   
    2. Na tę niedzielę 15 XI wystosowany jest List pasterski Biskupa Tarnowskiego na temat roli
muzyki w liturgii z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Diecezjalnego Studium
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Organistowskiego w Tarnowie .  
    3. W tę niedzielę składka zbierana jest na rzecz organizacji   
    4. Światowych Dni Młodzieży – ŚDM Kraków`2016.   
    5. Natomiast w Zawadzie w parafii MB Bolesnej przy okazji tamtejszej Mszy św. o 16:00
kilkoro młodych z naszej parafii zbiera dziś podpisy o dofinansowanie ŚDM.   
    6. We środę 18 XI przypada wspomnienie liturgiczne bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i
męczennicy – jest ona patronką Ruchu Czystych Serc. W tym dniu w Bazylice Katedralnej w
Tarnowie oraz sanktuarium ku Jej czci w Zabawie przypada oficjum świąteczne.   
    7. 20 listopada (w piątek) obchodzi się Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego („Pro
Orantibus”).   
    8. W sobotę 21 XI o godz. 9:00 szkolenie dla Parafialnych Komitetów ŚDM z naszego
okręgu w Hali Gumniska w Tarnowie.   
    9. 22 XI – tj. w najbliższą niedzielę (34 Niedzielę Zwykłą, czyli ostatnią przed tegorocznym
Adwentem) – przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. We wszystkich
kościołach po Mszy św. wobec Najświętszego Sakramentu wystawionego w monstrancji należy
odmówić Litanię do Najświętszego Serca Jezusa oraz Akt Poświęcenia rodzaju ludzkiego
Jezusowi Chrystusowi – Królowi (za ten Akt Kościół udziela odpustu cząstkowego, a za
uroczyste i publiczne odmówienie go – odpustu zupełnego).   
    10. Ta niedziela 22 XI obchodzona jest jako Dzień Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) i Akcji
Katolickiej.   
    11. W przyszłą niedzielę (22 XI) przypada też liturgiczne wspomnienie św. Cecylii – patronki
muzyki kościelnej i śpiewu. Najlepsze życzenia składam Organiście, Dyrygentowi oraz
wszystkim Chórzystom.   
    12. Na 22 listopada (niedziela) zaplanowany jest List Pasterski Episkopatu Polski na
Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski pt. „Nowe Życie w Chrystusie”.   
    13. Listopadowe wypominki odczytywane są we środę i piątek o 16:30 i w niedzielę przed
7:00 i 9:00.   
    14. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Renaty Janus.

  
    15. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: w
e środę o godz. 16:00 – zbiórka ministrantów, 
we środę o 18:00 – próba chóru, 
w piątek o godz. 16:00 – zbiórka lektorów z I gimnazjalnej, 
w piątek o 19:00 – spotkanie Akcji Katolickiej (na plebanii), 
w sobotę o godz. 9:00 – zbiórka harcerzy młodszych. 
 
    16. W piątek 22 XI o 18:00 II rozmowa przedślubna dla narzeczonych A. Długopolski – B.
Ziębiec.   
    17. Konsultanci odszkodowań powypadkowych uruchomili procedurę odszkodowawczą w
ponad 20 przypadkach rokujących uzyskanie rekompensaty. Przybędą tu jeszcze niebawem, by
niektórzy mogli im przekazań zebraną potrzebną dokumentację.   
    18. Od jednej z parafii, gdzie przed laty pracowałem, otrzymałem darmowo 9 welonów na
kielichy i 2 welony naramienne do błogosławieństwa (wszystkie, choć używane, są pięknie
ręcznie wyszywane).   
    19. Wydatki minionego tygodnia: za materiał z płyt laminowanych na półki i zasuwne drzwi
oraz inne akcesoria jak szyny, kółka toczne, kształtki do półek itp. – dla zrobienia pod schodami
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plebanii podręcznego archiwum na dokumentację. Za robociznę przy tych i innych remontach
wydałem.   
    20. Została wymalowana i wyposażona w światła nasza zakrystia – koszty: farba biała
zmywalna akrylowo-lateksowa (20 litrów); akcesoria malarskie i meblowe: folia malarska; kołki
rozporowe kołki SM; wałek do malowania - 15 cm ; 2 małe wałki; niebieska taśma malarska;
wkręty hartowane żółte do mebli; 8 żarówek „osram” energooszczędnych do żyrandola i 2
plafonów do zakrystii; 4 żarówki energooszczędne do innych lamp; 2 plafony do zakrystii;
żyrandol; lampa na górny poziom klatki schodowej przy zakrystii; 3 żarówki zwykłe 100 W; pizze
z dodatkami dla robotników pracujących przez 3 dni; artykuły spożywcze.   
    21. Znów wyrównałem zaległości z kilku minionych tygodni za prenumeratę „Gościa
Niedzielnego” i „Małego Gościa” oraz rozliczyłem się „ze zwrotów gazet”.   
    22. Comiesięczna składka sprzed tygodnia na potrzeby parafii wyniosła 2733,70 zł. Bardzo
dziękuję.   
    23. Zbiórka do puszek prowadzona przed świątynią na rzecz chrześcijan w Syrii wyniosła
538 zł. Bóg zapłać.   
    24. Dziękuję firmom i osobom prywatnym za przybory szkolne dla dzieci „na Mikołaja” do
Stryja na Ukrainę: „Gaztar”, sklepy „Al Capone”, Transport-Spedycja „Drewko” (Tadeusz, Marek
i Paweł), Firma " Piotr i Paweł Lizak", Katarzyna Stawara, Grzegorz Kaczówka.   
    25. Przed tygodniem wysłuchaliśmy serdecznego podziękowania ks. Rektora za ofiary na
cmentarzu na rzecz WSD.   
    26. Osobiście zaś pragnę podziękować za 11 listopada: chórowi za śpiew i harcerzom wraz
z ich opiekunką za modlitwę w kościele, apel poległych i wartę honorową na cmentarzu
wojennym w Królowej Polskiej.   
    27. Proszę, by wypalonych zniczy (szkła i wkładów) nie wyrzucać poza ogrodzenie
cmentarzy, ale do kontenera; natomiast rośliny składujmy na pryzmę! Można też wziąć do
domu, bo i tak płacimy za wywóz śmieci!   
    28. Niebawem pożyczonym rębakiem będą pocięte na zrębki konary okrzesane ze ściętych
krzaczysk.   
    29. Został już zlikwidowany i pocięty na kawałki drewniany wychodek stojący całe lata za
stodołą.   
    30. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: Dorota, Paweł Potoniec; Anna, Rafał
Smólczyńscy; Antonina Ptaszkowska. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Helena,
Krzysztof Ptaszkowski; Beata Ptaszkowska; Stanisława, Kazimierz Bochenek.   
    31. 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).
 

  

Porządek Mszy św. (15-22 XI):
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    -  Niedziela: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30     
    -  Poniedziałek, wtorek – 6:30     
    -  Środa, czwartek – 6:30 i 17:00 (we środę z Nowenną o MBNP) 16:30 – Wypominki za
zmarłych     
    -  Piątek: 16:30 – Wypominki za zmarłych; 17:00 – Msza św.    
    -  Sobota: 6:30 Msza św.; 7:30 – Wypominki z Różańcem; 8:00 – Msza św.     
    -  Niedziela: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 14:30   
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