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XXXI Niedziela Zwykła – 30 października 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

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

  

Poniedziałek – 31 X – zakończenie październikowych Nabożeństw Różańcowych

  

Wtorek – 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych

  

I Środa – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli „Dzień Zaduszny”

  

I Czwartek – 3 XI – wsp. dow. św. Marcina de Porres, zak.

  

I Piątek – 4 X – wsp. św. Karola Boromeusza, bpa

  

I Sobota – 5 XI – wotywa o Niepokalanym Sercu NMP
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I Niedziela – 6 XI – XXXII Niedziela Zwykła

  

    
    1. Lit. Słowa przypomina obowiązek otwarcia duszy na Jezusa, gdy przechodzi obok nas,
byśmy byli godni wezwania.   
    2. W tę niedzielę (30 X) obchodzi się „Rocznicę Poświęcenia Własnego Kościoła”. Świętuje
się ją tam, gdzie nie jest znana data poświęcenia. Poświęcenia naszej świątyni dokonał ks. bp
Andrzej Jeż: 6 XI 2011 r. Mija w tym roku 5 lat! Jednak w naszym kościele nie było jeszcze
obrzędu pełnej dedykacji kościoła, czyli konsekracji, która wciąż przed nami. Dopiero
wtedy można będzie mówić o „rocznicy poświęcenia” i o budowli jako „kościele poświęconym”.
 
    3. Dziś łaski Chrztu Świętego dostąpi dwoje dzieci: na sumie – Miłosz Borkowski;
popołudniu – Emilia Bochenek.   
    4. W tę ostatnią niedzielę października jak co roku o tej porze: zmiana czasu na zimowy!
Śpimy godzinę dłużej.   
    5. Ostatnie „Nabożeństwo Różańcowe” będzie jeszcze jutro 31 X o godz. 17:00 (potem
Msza św.). Przed nim o 15:30 – możliwość spowiedzi przed Uroczystością Wszystkich Świętych
i jej Oktawą.   
    6. Jutro dzieci i młodzież otrzymają nagrody zarówno za wykonane różańce jak i za
sumienność uczestniczenia w Nabożeństwach Październikowych. Za tydzień przedstawię w
biuletynie imienne zestawienia nagrodzonych.   
    7. W Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) Msze św. będą tylko dopołudnia: 7:00
– 9:00 – 10:30 oraz 12:00.  
    8. Uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczyna „Tydzień Modlitw za Zmarłych” (1-8
listopada) czyli oktawę.   
    9. Z procesją na nowy cmentarz w Królowej Górnej wyruszymy w tenże dzień 1 listopada,
czyli we „Wszystkich Świętych” po Mszy św. o 12:00, która będzie w starym kościele (w cerkwi).
Procesja ta ma 5 stacji.   
    10. Pozostałe dopołudniowe Msze św. we „Wszystkich Świętych” będą w nowym kościele.
Nie ma Mszy św. o 14:30!   
    11. Także we wtorek we „Wszystkich Świętych” (1 XI) od rana do końca procesji druhowie z
ZHP będą stać z puszkami w bramie cmentarza zbierając kolektę na Wyższe Seminarium
Duchowne w Tarnowie.   
    12. W „Dzień Zaduszny” (środa 2 XI) wszystkie Msze św. będą w cerkwi (tj. w starym
kościele): 7:00 – 9:00 – 10:30 (nie ma o 14:30) oraz ze względu na pracujących o 17:00.
Po Mszy św. o 17:00 procesja na cmentarz w Królowej Polskiej.
 
    13. W Dzień Zaduszny każdy kapłan może celebrować po trzy Msze św.: 1. Wg własnej
intencji lub ofiarodawcy; 2. Za wszystkich wiernych zmarłych; 3. W intencjach Ojca Świętego
(należy wspomnieć też zmarłych papieży).   
    14. W oktawie Wszystkich Świętych wszystkie Msze św. popołudniowe będą w cerkwi, zaś
poranne w nowym kościele.   
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    15. Msze św. poranne (w nowym kościele) będą o 6:30, zaś wieczorne (w cerkwi) będą o
17:00
– poprzedzone „
Różańcem za Zmarłych
” 
o 16:30
. W te dni od 1-go do 8-go listopada można zyskiwać odpust zupełny lub cząstkowy.
 
    16. W Pierwszą Środę 2 XI (w Dzień Zaduszny) przy okazji Mszy św. o 17:00 będzie zmiana
tajemnic Róż Misyjnych (także we środę składka jak co miesiąc w tym dniu – na rzecz misji).
 
    17. Intencje ogólna: „Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były
wspierane w swoim wysiłku solidarności” ; zaś misyjna: „Aby w
parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie
zniechęcenia” .  
    18. Zachęcam harcerzy i parafian także do zapalenia zniczy, zadbania o dekorację grobów i
modlitwę na cmentarzach: łemkowskim i wojennym.   
    19. W te dni przy ambonie płonie paschał, a w zasięgu wzroku jest udekorowana figura
Zmartwychwstałego.   
    20. Przypominam, iż w te dni, będąc w łasce uświęcającej, można zyskiwać odpusty
zupełne bądź też cząstkowe.   
    21. W I czwartek adoracja dla gimnazjalistów w nowym kościele od 15:00 do 20:00 (każde z
nich po pół godziny).   
    22. Także w I czwartek i I piątek od 16:00 spowiedź święta w starym kościele. W I piątek o
7:00 wyjazd do chorych.   
    23. W I piątek adoracja dorosłych w nowym kościele od 13:30 do 22:00.  
    24. W Pierwszy Piątek po Mszy św. w cerkwi o 17:00 młodzież gimnazjalna czyta wypominki
swoich bliskich zmarłych.   
    25. W I Niedzielę – jak co miesiąc po Mszach św. Adoracja Najśw. Sakramentu Ołtarza.
Msza św. o 14:30 w cerkwi.   
    26. Za tydzień w pierwszą niedzielę listopada – zmiana tajemnic Róż Męskich; a w II
niedzielę – Róż Żeńskich.   
    27. W niedzielę za tydzień o 10:30 w nowym kościele chrzest kolejnego w tym roku dziecka
– Pawła Jana Jelito.   
    28. Przed Uroczystością Wszystkich Świętych (1 XI), Dniem Zadusznym (2 XI) i Oktawą –
przy porządkach grobów proszę nie wyrzucać śmieci za ogrodzenia na cmentarzach, ale
składać je na właściwych miejscach (pryzmy i kosze).   
    29. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
w soboty o 11:00 – schola parafialna (sala pod kościołem), ● w sobotę po porannej Mszy św., tj.
o 9:00 – zbiórka aspirantów.   
    30. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna zelatorki Marii
Rymanowicz.   
    31. W miniony czwartek o 14:00 odbył się pogrzeb zmarłego we wtorek śp. Czesława
Ochwata: za jego duszę odprawione będą 102 Msze św. (85 indywidualnych oraz 17 od
uczestników pogrzebu).   
    32. Wydatki tego tygodnia: płytki ścienne (25 m2) (za 1/3 ceny normalnej); klej do płytek
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Atlas (5 worków); spiekowa wycinarka do płytek; listwy wykończeniowe i narożne „cappuccino”
do płytek ściennych; posiłki dla robotników; pizze dla robotników.
 
    33. Grzałka w wymienniku ciepła; kolanka, zawory, trójniki.  
    34. Dziękuję naszemu anonimowemu parafianinowi za darmowo wykonane prace
hydrauliczne.   
    35. Dzięki Grzegorzowi Kaczówce z Niecieczy, który od poniedziałku do piątku darmo
wykonywał dalsze remonty w starej plebanii (położył też na ścianach kuchni kupione płytki).
Pomagał mu darmowo inny nasz parafianin.   
    36. Informuję, iż rozpoczęły się prace izolacji odkopanych fundamentów nowej plebani –
wykonuje je firma M. Grzyba.   
    37. Dziękuję mężczyznom z grupy dziesiętnika Stanisława Mężyka – pracowali: Stanisław
Mężyk syn Szymon, Michał Pazgan, Władysław Galica, Mariusz Rogoziński, Zofia Stępień.
Zamiast pracy 50 zł złożyli Joanna i Maciej Kmak. Zamiast dniówki ofiarę złożył też wcześniej
Mieczysław Sekuła – 100 zł. Zaś na potrzeby kościoła rodzina z KG Nr 178 – 200 zł. Bóg zapłać
Stanisławowi Mężykowi za użyczenie auta z przyczepką i motorówki do wycinki drzew.   
    38. Dziękuję też za ofiary zamiast pracy w swej „dziesiątce”: Stanisław i Rozalia Ogorzałek
(z dziesiątki Romana Pazgana) – 100 zł; Ewelina i Stanisław Książkiewicz (z wcześniejszej
dziesiątki z Królowej Polskiej) – 100 zł.   
    39. Na sobotę proszę mężczyzn z grupy Alojzego Barskiego – znów będą prace
ziemno-porządkowe przy cmentarzu.   
    40. Przynosimy rękawice, łopaty, szpadle, kilofy, siekiery. Jeśli przyjdą kobiety czy dzieci –
dla nich mam lżejszą pracę.   
    41. Na sprzątanie 300 zł przekazały trzy rodziny: K. Zb. Górka; B. i K. Pazgan; R. i St.
Ogorzałek. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Agnieszka, Maciej Ogorzałek;
Krystyna, Mieczysław Sekuła; Agnieszka, Maciej Siedlarz.   
    42. Na stoliku są do nabycia Kalendarze Misyjne na 2017 r. (po 5 zł).  
    43. Tekst modlitwy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana leży też tam dla
chętnych do zabrania.
 
    44. Tam też są kartki wspominkowe: listopadowe i całoroczne (imiona, nazwiska – w
mianowniku). Wpiszmy godzinę!   
    45. 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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