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Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  

  

XXXIV Niedziela Zwykła – 22 listopada 2015

  

  

  

W tygodniu:

  

  

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

  

  

Poniedziałek – 23 XI – wsp. dow. św. Klemensa I, pap. i męcz.; albo: św. Kolumbana, opata

  

  

 1 / 4



XXXIV Niedziela Zykła, Informacje Duszpasterskie 22.11.2015

Wpisany przez Ks. Proboszcz
sobota, 21 listopada 2015 13:37 - Poprawiony poniedziałek, 04 stycznia 2016 06:44

Wtorek –24 XI – wsp. św. Andrzeja Dung-Lac, prezb. i Towarzyszy, męcz.

  

  

Środa – 25 XI – wsp. dow. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziew. i męcz.; albo: bł. Marii od
Pana Jezusa Dobrego Pasterza (Franciszki Siedliskiej), zak.

  

  

Niedziela – 29 XI – I Niedziela Adwentu

  

    
    1. Liturgia Słowa nasze oczy kieruje ku niebu, skąd przychodzi Król Wszechświata – Pan
„rzeczy widzialnych i niewidzialnych, Alfa i Omega, Początek i Koniec wszystkiego, Jego jest
czas i wieczność”.   
    2. Odczytany dziś będzie List Pasterski Episkopatu Polski na Jubileusz 1050-lecia Chrztu
Polski pt. „Nowe Życie w Chrystusie”.   
    3. To już ostatnia niedziela przed tegorocznym Adwentem (22 XI) 34 Niedziela Zwykła Roku
Liturgicznego –to Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.   
    4. Stąd w świątyniach diecezji po Mszach św. przed Najświętszym Sakramentem
wystawionym w monstrancji odmawia się Litanię do Najświętszego Serca Jezusa oraz Akt
Poświęcenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi – Królowi. Za ten Akt Kościół udziela
odpustu cząstkowego, zaś za odmówienie go uroczyste i publiczne można zyskać odpust
zupełny.   
    5. Dzisiejsza niedziela (22 XI) jest Dniem Patronalnym Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) i
Akcji Katolickiej.   
    6. W tę niedzielę (22 XI) czci się też św. Cecylię – patronkę muzyki kościelnej i śpiewu.  
    7. Dlatego nasz chór przygotował oprawę muzyczną „sumy”, którą uświetni swym śpiewem;
zaś panie z Akcji Katolickiej odczytają przygotowaną przez nie Modlitwę Wiernych.   
    8. Natomiast pani Prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej wraz z delegacją weźmie
udział w diecezjalnych obchodach 20-lecia Akcji Katolickiej po jej reaktywowaniu, które odbędą
się dziś o 10:30 w katedrze.   
    9. We środę wspominamy św. Katarzynę Aleksandryjską (25 XI), która jest patronką
kolejarzy i tramwajarzy.   
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    10. W sobotę 28 XI przypada szósta rocznica święceń biskupich, czyli sakry ks. bpa dra
Andrzeja Jeża, Biskupa Tarnowskiego. Pamiętajmy o nim w modlitwie.   
    11. W niedzielę za tydzień na sumie chrzest dziecka: Nikodema Sebastiana Siedlarza.   
    12. Już za tydzień 29 XI – I niedziela Adwentu, a z nią w dni powszednie zaczną się Roraty
ku czci NMP.   
    13. Zawczasu zapowiadam, iż Roraty będą w dni powszednie od poniedziałku do piątku o 1
6:30
, zaś w sobotę bardzo wcześnie, bo tradycyjnie o 
6:00
rano. 
 
    14. Treść rozważań: „drzewo życia” z okazji chrztu Polski – to program przygotowany przez
Małego Gościa.   
    15. W najbliższą sobotę (28 XI) odpust w Grybowie „na św. Katarzynę Aleksandryjską”.   
    16. Listopadowe wypominki nadal odczytywane są we środę i piątek o 16:30 i w niedzielę
przed 7:00 i 9:00.   
    17. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Władysławy
Królewskiej.   
    18. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: w
e środę o 18:00 – próba chóru, 
we czwartek o godz. 16:00 – zbiórka lektorów z II i III gimnazjalnej, 
w piątek o godz. 16:00 – zbiórka ministrantów, 
w sobotę o godz. 9:00 – zbiórka harcerzy. 
 
    19. Wydatki minionego tygodnia: zakup w redakcji Małego Gościa Niedzielnego materiałów
duszpasterskich na Roraty dla dzieci i księdza: komplet obrazków dla 150 dzieci; dekoracja;
zeszyt z czytankami; płyta CD.   
    20. Zakup ostatniej partii szat liturgicznych dla ministrantów (jest już komplet): tuniki
ministranckie zielone – 15 szt.; oraz kapturki ministranckie zielone – 15 szt.   
    21. Jeszcze drobne akcesoria: kątowniki meblowe ciężkie – 4 szt.; kołki uniwersalne – 3
paczki; wkręty utwardzone 2 opakowania; kątowniki meblowe lekkie – 6 szt.; kłódka żeliwna z
wydłużonym pałąkiem (do klatki pieca CO); poziomica 80 cm. Zapłaciłem też w minionym
tygodniu fachowcom za robociznę.   
    22. Składka na rzecz organizacji Światowych Dni Młodzieży – ŚDM Kraków`2016 wyniosła
2778,50 zł.   
    23. Wpłaty na ogrzewanie i cmentarz można dokonywać tradycyjnie w kopertach na tacę,
albo też przelewem na konto parafialne: PKO BP SA Oddział I w Nowym Sączu – Nr 50
1020 3453 0000 8102 0008 2370
. 
 
    24. Bardzo proszę, by nie parkować samochodów na wjeździe na plebanię – nie ma
wyjazdu do chorego!   
    25. Również proszę zamykać kościół – bo już od 3 tygodni jest ogrzewany, a pozostają nam
„letnie nawyki”.   
    26. Nadal proszę by dbać o porządek na cmentarzu – to a propos wypalonych zniczy (szkła
i wkładów) oraz roślin! Można je wziąć do domu, bo i tak płacimy za wywóz śmieci tyle samo,
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niezależnie od ich ilości!   
    27. W starej plebanii znalazłem nowy fioletowy ornat i 2 takież stuły. Także starą białą
wyszywaną kapę, którą dałem uprzednio do odczyszczenia (używa się jej przy nabożeństwach
eucharystycznych poza Mszą św.).   
    28. Dziękuję sąsiadom za użyczenie po raz kolejny rozstawnej drabiny do malowania
pomieszczeń w kościele (przy okazji dziękuję za ofiarowane w minionym czasie owoce, wyroby
wędliniarskie, mleko i gotowanie nam przez sąsiadkę na soboty i niedziele smaczne obiady (bo
w tygodniu stołujemy się w szkole wykupując tam obiady na cały miesiąc). Podobne
podziękowania za gościnę i wędliny rodzinie brata Jana Mężyka.   
    29. Dziękuję panom Grzegorzowi i Maciejowi Kaczówkom za wymalowanie w poprzednim
tygodniu zakrystii.   
    30. W Kamionce Wlk. w sobotę 28 XI o 17:30 Msza św. na 10-lecie firmy pogrzebowej
„Ciągło”, a potem przyjęcie w nowym Domu Weselnym „Kana” w Królowej Polskiej 133.  

    31. Zaplanowałem już na wiosnę Misje Parafialne – przez tydzień od V Niedzieli Wielkiego
Postu 2016 r.   
    32. Planowane są też „Rekolekcje w Drodze” do Medziugorje w dniach 29 IV – 5 V 2016 r.
Koszt 900 zł. Zapisy u p. Stanisławy Bogdańskiej. Dla zainteresowanych więcej szczegółów jest
podanych w gablocie.   
    33. Do 30 IX należało zgłosić do Kurii Komitet Parafialny Światowych Dni Młodzieży
(proboszcz, 2 osoby z Rady Parafialnej, 2 animatorów Młodzieży). Wraz z przedstawicielami
innych komitetów byli oni wczoraj na całodniowym szkoleniu w Hali Gumniska w Tarnowie.
Informuję, iż z naszej parafii są to: ks. Krzysztof Pasyk, p. Maria Wacławiak, p. Czesław
Bogdański oraz animatorki Izabela Poręba i Joanna Michalik.   
    34. Wyjeżdżam na rekolekcje kapłańskie – stąd część Mszy św. odprawiam poza parafią
(do czwartku).   
    35. Parę narzeczeńską (A. Owsianka, A. Nowak) umówioną w kancelarii na środę
zapraszam we czwartek wieczór na godz. 18:00; zaś para umówiona na piątek (B.
Ptaszkowska, M. Hałgas) spotkanie ma bez zmian.   
    36. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: Helena, Krzysztof Ptaszkowski; Beata
Ptaszkowska; Stanisława, Kazimierz Bochenek. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny:
Renata, Jan Kachniarz; Wiktoria Kachniarz; Agnieszka i Wiesław Stojda.   
    37. 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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