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XXX Niedziela Zwykła – 23 października 2016

W tygodniu:

Niedziela – 23 X – XXX N. Zwykła; albo: wsp. św. Józefa Bilczewskiego, bpa;św. Jana
Kapistrana, prezb. (opuszcza się)

Poniedziałek – 24 X – wsp. dow. św. Antoniego Marii Clareta, bpa

Wtorek – 25 X – wsp. św. Jana Pawła II, papieża (w naszej diecezji – bo ogólnie w Polsce jest
22 X)
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Piątek – 28 X – święto. śś. Szymona i Judy Tadeusza, apostołów

Niedziela – 30 X – XXXI Niedziela Zwykła: Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła (u nas 6
XI)

1. Lit. Słowa wprowadza nas dziś do świątyni, by się przyjrzeć naszej postawie – czy ona
jest tak piękna jak św. Pawła?
2. Dziś (23 X) świętuje się Światowy Dzień Misyjny – rozpoczyna on „Tydzień Misyjny”, który
trwać będzie do 29 X.
3. Hasłem dzisiejszej „Niedzieli Misyjnej” i towarzyszącego jej Misyjnego Tygodnia są słowa:
„Ochrzczony, to znaczy posłany”. W tym też dniu składka przeznaczona jest w naszej diecezji
na misje, na tzw. „fundusz papieski”.
4. Na „sumie” o 10:30 (23 X) liturgię muzycznie obstawi nasz parafialny zespół młodzieżowy
„Siewcy Miłości”.
5. W Tarnowie dziś po raz trzeci diecezjalne obchody Niedzieli Misyjnej. O g. 14:00 „Marsz
w intencji Pokoju” sprzed kościoła Księży Misjonarzy do katedry. W katedrze o g. 15:00
Eucharystia (z wręczeniem krzyży misyjnych). Po godz. 16:00 na tarnowskim rynku animacja
taneczna dla dzieci oraz misyjne quizy.
6. Skończyła się już Narodowa Pielgrzymka Dziękczynna do Rzymu.
7. We wtorek 25 października w naszej diecezji przypada wspomnienie liturgiczne św. Jana
Pawła II (przesunięte o trzy dni z ogólnopolskiego, bo wtedy 22 X w naszej diecezji przypada
święto Rocznicy Konsekracji Katedry w Tarnowie).
8. W piątek 28 X przypada Święto Świętych Apostołów: Szymona i Judy Tadeusza – Msze
św. o 6:30, 15:00 i 17:00.
9. W sobotę 29 X między 14:00 a 16:00 OSP będzie miała rutynowe ćwiczenia przy obu
kościołach.
10. Za tydzień w niedzielę 30 X będą dwa chrzty św.: na sumie – Miłosz Borkowski;
popołudniu – Emilia Bochenek.
11. W niedzielę za tydzień w ostatnią niedzielę października (w tym roku 30 X) przypada w
kościołach „Rocznica Poświęcenia Własnego Kościoła”, ale świętuje się ją tylko tam, gdzie data
poświęcenia świątyni jest nieznana (u nas natomiast jest ona znana – poświęcenia dokonał ks.
bp Andrzej Jeż w oktawie Wszystkich Świętych 6 listopada 2011 r.).
12. W tym więc roku 2016 przypada 5 rocznica poświęcenia świątyni w Królowej Górnej
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(oraz 15 rocznica wmurowania Kamienia Węgielnego). Zaś za rok w 2017 r. przypadnie 20
rocznica rozpoczęcia budowy (przez ks. Władysława Szczerbę i kontynuowania jej przez ks.
Józefa Nowaka).
13. W 1997 r. parafia w Królowej Górnej rozpoczęła budowę nowego kościoła pod
wezwaniem Opatrzności Bożej oraz nowej plebanii. Kamień węgielny pod budowę kościoła
poświęcił święty
Jan Paweł II podczas wizyty w Krakowie 1997 roku, zaś w ścianę
budującej się świątyni wmurował go ówczesny biskup tarnowski ks. bp
Wiktor Skworc
w 30 IX 2001 roku. Jako następca proboszczów tej parafii od 1 roku (5 VIII 2015 r.) –
serdecznie za to dzieło dziękuję!
14. Różańce od poniedziałku do piątku o 17:00 (potem Msza św.); w soboty o 8:00. W
niedziele – między 9:00 a 10:30.
15. Zachęcam do podziwiania różańców zrobionych „z czegokolwiek”. Będą one na koniec
nagrodzony.
16. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
we wtorek o 16:00 – zbiórka aspirantów, ● we środę (5 X) o 16:00, tj. przed Mszą św. wieczorną
– spotkanie DSM (sala pod kościołem), ● we środy o 19:00 – próba chóru, ● w czwartek o 16:00
– zbiórka ministrantów, ● w piątek po nabożeństwie różańcowym – lektorzy z klasy I i II, ● w
soboty o 11:00 – schola parafialna (sala pod kościołem).
17. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie młodzieżowa Róża Misyjna
zelatorki Katarzyny Janus.
18. Przed tygodniem liczono uczęszczających na Mszę św. oraz przystępujących do
Komunii Św.: ·
podczas Mszy św. uczestniczyło 904 wiernych co stanowi 56,50 %
wszystkich mieszkańców, a 62,78 % zobowiązanych do uczestnictwa (czyli odejmując 10% od
ogółu 1600 osób); przed rokiem było odpowiednio: 55,81 % i 62,01 %,
·d
o Komunii Świętej przystąpiły 234 osoby, co stanowi: 14,62 % wszystkich mieszkańców; 16,25
% zobowiązanych (czyli odejmując 10 % od ogółu 1600 osób); a 25,88 % z wszystkich
obecnych na Mszach św.; przed rokiem było odpowiednio: 14,40 %15,97 %25,75 %.
Dziękuję za liczenie druhom z ZHP.
19. Niebawem Uroczystość Wszystkich Świętych (1 XI) i Dzień Zaduszny (2 XI) wraz
Oktawą. Będziemy porządkować groby – bardzo proszę nie wyrzucać śmieci poza ogrodzenia
na cmentarzach, ale składać je na właściwych miejscach!
20. Tydzień temu w Zakopanem na zakończeniu „Procesji Fatimskich” było 26 osób a w
Limanowej na „Marszu dla Życia” 17 osób. Oba te wyjazdy organizowała nasza Akcja Katolicka.
21. Wydatki tego tygodnia: Remont dzwonów przez pracowników firmy „Rduch”: wymiana
modułu MT-3; wymiana kości pamięci w procesorze zegara; dokoptowanie trzeciego pilota i
przeprogramowanie ich; koszt dojazdu ze Śląska; robocizna (jeszcze niebawem dosłana będzie
karta SD z przygotowanym rocznym czasem dzwonienia w naszej parafii).

3/5

XXX Niedziela Zwykła – 23 października 2016
Wpisany przez ks. Proboszcz
niedziela, 23 października 2016 21:30 - Poprawiony poniedziałek, 24 października 2016 20:29

22. Zapłata za usługę serwisanta pieców „Sojkainstal” (uruchomił piece: na st. plebanii i w
kościele).
23. Na paliwo do traktora-kosiarki. Kilka baterii do mikrofonu bezprzewodowego (jest on do
naprawy, bo zwiera).
24. Za akcesoria potrzebne do przeniesienia na słupa licznika prądu oświetlenia ulicznego
koło kościoła (kabel ASX, automat, uchwyty, rury. Pizza dla pracujących przy słupie
elektrycznym; cukierki dla dzieci przy „losowaniu dnia” na różańcu.
25. Dziękuję mężczyznom z grupy dziesiętnika Romana Pazgana – pracowali: Roman
Pazgan i Zbigniew Górka.
26. Użyczyli też piły łańcuchowej. Ofiarę 50 zł zamiast pracy złożył w tym dniu
przeszkodzony Krzysztof Budaj. Dzięki.
27. Zamiast pracy sprzed tygodnia z grupy dziesiętnika Mariana Gronia ofiarę 50 zł złożył
Wawrzyniec Mika. Dziękuję.
28. Na sobotę proszę mężczyzn z grupy Stanisława Mężyka – znów będą prace
ziemno-porządkowe przy cmentarzu.
29. Przynosimy rękawice, łopaty, szpadle, kilofy, siekiery. Jeśli przyjdą kobiety czy dzieci –
dla nich mam lżejszą pracę.
30. We wtorek serwisant uruchomił piec konwekcyjny (naprawił także usterkę pieca w
kościele). Prawie tydzień jest już aktywny. W związku z tym, bardzo proszę zamykać drzwi
kościoła, bo jest już od tygodnia ogrzewany.
31. W tym tygodniu nasz parafianin – p. Janusz Górski przeniósł licznik na słupa. Dziękuję
mu za tę darmową pracę!
32. Nasz organista Janusz Gaborek oraz Jakub Michalik (który użyczył także ciągnika)
przewieźli odrosty wycięte wczoraj przez „dziesiątkę” koło drogi na cmentarz. Dziękuję
parafiance – za wyprane alby i napraw kapturka.
33. Róże Żywego Różańca zaproszone są na 29 X na XVI Diecezjalne Spotkanie Misyjne w
Tarnowie w kościele parafialnym p.w. Miłosierdzia Bożego, na zakończenie Tygodnia
00 (ks. bp Leszek Leszkiewicz); „Różaniec” za
Misyjnego. Program: Eucharystia – 10
misje i misjonarzy; drożdżówka i herbata; zakończenie – 14
00

.
34. Apel o bezpieczeństwo na drogach w czasie jesieni: „W związku z nasilonymi w
ostatnim czasie wypadkami drogowymi z udziałem pieszych, Policja apeluje o noszenie
elementów odblaskowych i oświetlenia rowerzystów.
Piesi są ofiarami co piątego wypadku drogowego, najczęściej spowodowanego przez brak
dostatecznej widoczności pieszych na drogach po zapadnięciu zmroku. Widoczność człowieka
bez odblasku, w zasięgu świateł samochodu zauważalna jest w odległości około 20 metrów,
podczas gdy widoczność odblasku jest zauważalna z odległości ok. 150 m. Odblask może
uratować życie zarówno dzieci, jak i dorosłych, zwłaszcza starszych osób. Wracając
wieczorową porą z kościoła zadbajmy o swoje bezpieczeństwo.”
Komenda Miejska Policji w Tarnowie i Diecezjalny duszpasterz kierowców
35. Na sprzątanie 200 zł przekazały 2 rodziny: Katarzyna i Jan Janiczek; Leonia Janiczek.
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Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Bogusława i Krzysztof Pazgan; Katarzyna i
Zbigniew Górka; Rozalia i Stanisław Ogorzałek.
36. Jeszcze na sprzątanie sprzed tygodnia w tym tygodniu ofiarę złożyła rodzina: Ł. i M.
Gucwa – 100 zł. Dzięki.
37. Na stoliku są do nabycia Kalendarze Misyjne na 2017 r. (po 5 zł).
38. Tekst modlitwy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana leży też tam dla
chętnych do zabrania.
39. Tam też są kartki wspominkowe: listopadowe i całoroczne (imiona, nazwiska – w
mianowniku). Wpiszmy godzinę!
40. 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 zł).
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