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VI Niedziela Wielkanocna – 1 maja 2016

W tygodniu:

I Niedziela – 1 V – VI Niedziela Wielkanocna; albo: wsp. dow. św. Józefa Rzemieślnika
(opuszcza się)

Poniedziałek – 2 V – św. Atanazego, bpa i dokt. Kośc. (Dzień Flagi RP)

Wtorek – 3 V – Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki Polski
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I Środa – 4 V – św. Floriana, męczennika

I Czwartek – 5 V – wsp. dow. św. Stanisława Kazimierczyka, prezb.

I Piątek – 6 V – święto śś. Filipa i Jakuba, apostołów (zaś w I sobotę – 7 V – wotywa o
Niepokalanym Sercu NMP)

Niedziela – 8 V – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (w parafii I Komunia Święta)

1. Liturgia Słowa zachęca do życia podług Ewangelii, która wiedzie do nieba przez łaski
Odkupienia i naszą prawość.
2. Dziś pierwsza niedziela maja – stąd bardzo krótka homilia, zaś po Mszach św. Adoracja
Najświętszego Sakramentu.
3. Dzisiejsza składka comiesięczna przeznaczona jest na cele diecezjalne (jak w każdą I
niedzielę miesiąca).
4. W polskiej państwowości, ale i naszej religijności, od dziś przeżywamy pod rząd trzy
szczególne dni maja:
1. 1 maja – „Józefa Robotnika” czyli liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika –
czyli Święto Pracy
2. 2 maja – Dzień Flagi RP i Dzień Polonii i Polaków za Granicą; wsp. św. Atanazego, bpa i
dokt. Kościoła
3. 3 maja – Rocznica Konstytucji oraz Dzień Modlitw za Emigrację; Uroczystość NMP
Królowej Polski.
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4. Dziś (1 V) odpust w Paszynie – suma o godz. 11:00. Jutro (2 V) – u nas Msza św. o 18:00
a potem „Majówka”.
5. We wtorek (3 V) przeżywamy religijną Uroczystość NMP Królowej Polski oraz państwowe
Święto Konstytucji 3 Maja – w tym dniu w naszej świątyni jest porządek niedzielny, czyli 7:00,
9:00, 10:30 oraz 14:30 (z litanią do MB).
6. W tym tygodniu przypadają: I środa, I czwartek, I piątek oraz I sobota miesiąca maja –
Msze św. rano i wieczorem.
7. W I środę podczas Mszy św. o 18:00 – zmiana tajemnic Róż Misyjnych (i składka zna
misje). Zaś zmiana dla Róż Męskich w tę niedzielę (1 V) po 7:00, czyli prymarii, a Róż Żeńskich
po 7:00 w niedzielę za tydzień (8 V).
8. Także we środę (4 V) „w św. Floriana” – święto patronalne strażaków i zawodów
związanych z ogniem.
9. W I czwartek adoracja Najśw. Sakramentu dla klas gimnazjalnych od 15:00 do 20:00
według ustalonego grafiku.
10. W I piątek ogólna adoracja Najświętszego Sakramentu od 13:30 do 22:00.
11. Comiesięczne spotkania kandydatów do bierzmowania (w I czwartek – adoracja; I piątek
– konferencja).
12. Spowiedź comiesięczna przez 1 h od 17:00: w I czwartek (dzieci i młodzieży) oraz w I
piątek (dorośli).
13. Także w Piątek (6 V) przypada święto śś. Apostołów Filipa i Jakuba.
14. W piątek (6 V) rozpoczęcie Nowenny do Ducha Świętego przed Uroczystością
„Zielonych Świątek” (ta 15 V).
15. Przed nami także „Kwartalne Dni Modlitw” o urodzaje czyli dawne „Dni Krzyżowe” stąd
przez 3 dni wyruszymy do miejsc stacyjnych w parafii (można zyskać odpust zupełny):
w
I czwartek (5 V) po wieczornej Mszy św. o 18:00 procesja do krzyża w Królowej Górnej,
w I piątek (6 V) po wieczornej Mszy św. o 18:00 procesja do krzyża w Królowej Polskiej,
w I sobotę (7 V) po porannej Mszy św. o 8:00 procesja do kapliczki w Mszalnicy (za rzeką)
16. W sobotę 7 maja – wyjazd na pielgrzymkę do Przeczycy 8 osób z naszej Akcji
Katolickiej.
17. Najbliższa niedziela 8 V jest Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego (po niej
rozbiórka Grobu Pańskiego).
18. Z tej racji, iż 8 V przypadła Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego – w tym roku „św.
Stanisława” jest 9 V.
19. We wspomnianą niedzielę za tydzień (8 V), z racji drugiej niedzieli miesiąca – zbiórka na
potrzeby parafii.
20. Wczoraj rozpoczęły się „Majówki” – w dni powszednie od poniedziałku do soboty są one
po Mszy św. o 18:00.
21. Dzieci otrzymywać będą wklejanki obrazów maryjnych i książeczki do wklejania: „Matka
Boska w Polsce mieszka”.
22. Natomiast podczas Mszy św. wysłuchiwać będziemy czytanek majowych: „Bogarodzica
ostoją dziejów Polski” wydanych z okazji 50. Rocznicy Koronacji Limanowskiej Piety.
23. Zachęcam też do śpiewu „Majówek” przy przydrożnych i przydomowych kapliczkach i
krzyżach. Dzieci zaś zapraszam do zrobienia „ołtarzyków maryjnych” w domu i przystrajanie ich
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świeżymi kwiatami (apel w czytankach).
24. Proszę o modlitwę za 26 dzieci przygotowujących się w naszej parafii do I Komunii Św.
oraz I Spowiedzi Św.
25. I Spowiedź Św. w Królowej Górnej już w tym tygodniu w sobotę 7 V o 16:30 (podczas
Nabożeństwa Pokutnego).
26. Natomiast I Komunia Św. – w najbliższą niedzielę na sumie o 11:00 (pół godziny później
niż zwykle)!
27. Dzieci wcześniej o 10:30 przychodzą na jadalnię plebanii, by jak dawniej spożyć
„tradycyjną drożdżówkę i kawę”.
28. Dzieci te przez cały tydzień przychodzą w białych tunikach podczas tzw. „Białego
Tygodnia” na godz. 18:00.
29. Bardzo proszę, byśmy nie przychodzili za tydzień na „sumę”, ale tę Mszę św. zostawili
rodzinom dzieci komunijnych.
30. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
w poniedziałek (2 V) i środę (4 V) o 19:00 – próby liturgiczne z rodzicami i dziećmi do I Komunii
Św.,
● we środę o godz. o 19:00 – próba chóru,
● w piątek o 17:00, tj. przed Mszą św. wieczorną – spotkanie DSM (I sala pod kościołem),
● w czwartek o 17:00 przed Mszą św. wieczorną – zbiórka ministrantów i lektorów (salka nad
zakrystią),
● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (I oraz II sala pod kościołem).
31. Co piątek w kaplicy bocznej o 15:00 nabożeństwo Godziny Miłosierdzia ze spowiedzią i
Mszą św. około 15:30.
32. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatorki Agaty
Chochla.
33. Na Radzie Parafialnej, obok spraw bieżących, zwróciłem się także do radnych, by
szukali nowego kościelnego.
34. W intencji śp. Kazimierza Kruczka, w którego pogrzebie uczestniczyliśmy w ubiegłą
niedzielę, odprawionych będzie 145 Mszy św. (w tym: 134 indywidualne i 11 od uczestników
pogrzebu).
35. Za tydzień w informatorze umieszczę kolejne zapowiedzi przedślubne par
przygotowujących się do małżeństwa.
36. Do czwartku do południa (5 V) trwa autokarowa pielgrzymka do Medjugorie – wyjechały
trzy autokary.
37. Jeszcze dziś można od razu po Mszy św. zabrać do domu nieco jabłek (11 kg), bo
zostało ich jeszcze (50 skrzynek).
38. Wydatki tego tygodnia: nabyłem 10 szt. plastikowych dziewięciometrowych obrzeży
ogrodowych; kupiłem 20 worków 80 litrowych ziemi „Planta” i 10 takich worków substratu torfu;
zamówiłem jako posiłek przy pracy 4 pizze dla robotników
39. Zakup czytanek maryjnych; kupiłem banderole maryjne dla dzieci na majówki i
książeczki: „Matka Boska w Polsce mieszka” (100 szt.); za lakiery i farbę do drzewa oraz
czyściwa do drewna i pracę.
40. Zbiórka do puszek sprzed tygodnia, jako pomoc Ukrainie, zbierana na apel Ojca
Świętego wyniosła 1406,89 zł.
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41. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych złożyli jako dar ofiarę 1500 zł, za którą to kupię
paramenty liturgiczne.
42. Na ławie w kaplicy są do nabycia mniejsze formaty Modlitewników do Miłosierdzia
Bożego (ofiara dobrowolna).
43. Dziękuję za sobotnią sumienną pracę kolejnej dziesiątki – pracowali: Stanisław Mężyk z
dziećmi Anetą i Szymonem, Michał Pazgan, Władysław Galica (za niego był Piotr Kruczek),
Maciej Kmak (wynajął Pawła Kruczka), Józefa Nowak (pracownik interwencyjny). Kilka rodzin
nie włączyło się do pracy. Liczę, że i oni się kiedyś zreflektują.
44. Na tę sobotę proszę grupę kolejnego dziesiętnika, pana Alojzego Barskiego. Bardzo
proszę o zaangażowanie.
45. Gdyby przyszły jakieś kobiety czy dzieci – jest i dla nich praca lżejsza. Proszę przynieść
łopaty, szpadle, kilofy itd.
46. W tym tygodniu (jeśli będzie pogoda) to czeka nas malowanie dachu starej plebanii i
cięcie kolejnego drewna na opał.
47. Serdeczne dzięki p. Stanisławowi Mężykowi za zrobioną półkę na modlitewniki do
kaplicy bocznej.
48. Dziękuję p. Stefanowi Groń – za dużą ilość tekturowych pudełek po cytrusach, do
rozsypania jabłek.
49. Dzięki za nadal jeszcze składane w kopertach ofiary na ogrzewanie i cmentarz oraz za
przelewy na konta parafialne.
50. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Józef Morański; Anna i Jakub Morański;
Antoni Święs. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Jadwiga i Wiesław Ruszkowicz;
Ewa i Stanisław Ruszkowicz; Andrzej Poręba.
Do nabycia na stoliku gazety: Gość
Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł); Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat
Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł); L`osservatore Romano (5 z
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