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XXXII Niedziela Zwykła – 6 listopada 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

  

I Niedziela – 6 XI – XXXII Niedziela Zwykła

  

  

Wtorek – 8 XI – zakończenie oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych

  

  

Środa – 9 XI – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
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Czwartek – 10 XI – wsp. św. Leona Wielkiego, pap. i dokt. Kośc.

  

  

Piątek – 11 X – wsp. św. Marcina z Tours, bpa

  

  

Sobota – 12 XI – św. Jozafata, bpa i męcz.

  

  

Niedziela – 13 XI – XXXIII Niedziela Zwykła: albo: wsp. św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna – pierwszych męczenników Polski (opuszcza się z racji niedzieli)

  

    
    1. Liturgia Słowa wskazując męstwo Machabeuszy w obliczu ich śmierci, tchnie ufnością do
Boga żywych, a nie umarłych.     
    2. W tę niedzielę w oktawie „Wszystkich Świętych” (6 XI) Msze św. dopołudniowe: 7:00 –
9:00 – 10:30 są w nowym kościele, natomiast Msza św. popołudniowa o 14:30 jest w
cerkwi (przed nią pół godziny wypominki za zmarłych).
 
 
    3. Do południa dziś po Mszach św. Adoracja Najświętszego Sakramentu – po południu w
cerkwi nie ma Adoracji IHS.     
    4. W tę I niedzielę listopada – po 7:00-ce zmiana tajemnic Róż Męskich; a za tydzień w II
niedzielę – Róż Żeńskich.     
    5. Dzisiejsza składka, jak każda w I niedzielę miesiąca, jest na rzecz diecezji; za tydzień
comiesięczna składka inwestycyjna. A także, jak co roku o tej porze, zbiórka do puszek na
„Kościół w potrzebie” z okazji VIII Dnia Solidarności.     
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    6. Dziś o 10:30 łaski Chrztu Św. dostąpi dziecko – Paweł Jan Jelito. Za tydzień o 10:30 –
Franciszek Czesław Dziedziak.     
    7. Od 1-go do 8-go listopada można zyskiwać odpust zupełny lub cząstkowy według
warunków podanych 1 XI.     
    8. We wtorek 8 IX kończy się „Tydzień Modlitw za Zmarłych” (1-8 XI) czyli dawna Oktawa.   

    9. Stąd jeszcze w poniedziałek i wtorek 7 oraz 8 listopada – Msze św. dopołudniowe w
nowym kościele o 6:30 natomiast Msze św. popołudniowe będą w cerkwi o 17:00 (o 16:30
wypominki połączone z różańcem).     
    10. O życiu i śmierci przypominają nam w te dni przy ambonie płonący paschał i figura
Zmartwychwstałego na ołtarzu.     
    11. Przez cały ten miesiąc „wypominki listopadowe” czytane będą pół godziny przed Mszami
wieczornymi w dni powszednie i 15 minut przed Mszami niedzielnymi.     
    12. Od wtorku do środy (od południa 8 XI do północy 9 XI) można uzyskać odpust zupełny
za nawiedzenie kościoła katedralnego i pobożne odmówienie tam „Ojcze nasz” i „Wierzę” (jest
to przywilej przed środowym świętem).     
    13. Albowiem 9 XI przypada święto: „Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Lateraneńskiej” – jest
to matka kościołów świata.     
    14. We środę 9 XI mimo tego święta Msza św. u nas tylko wieczorem o 17:00.    
    15. W piątek 11 XI przeżywamy w Polsce „Narodowe Święto Niepodległości” – Msze św. w
porządku niedzielnym, jednak przypominam, iż nie jest to święto kościelne i nie ma obowiązku
uczestniczenia w Eucharystii. Niemniej zapraszam na nabożeństwa wszystkich, którym droga
jest nasza Ojczyzna. Msze św. 7:00, 9:00, 10:30 oraz 14:30. Odpust w Boguszy.     
    16. Biskup Andrzej Jeż udzielił na ten piątek (11 XI) dyspensy od mięsa z racji Narodowego
Święta Niepodległości.     
    17. Dnia 11 XI Uroczystość Jubileuszowa w Mszalnicy (650-lecie lokalizacji, 75-lecie OSP)
w Roku Miłosierdzia Bożego i ustanowienia Patrona Mszalnicy: o 11:00 Msza św. w Mystkowie
(ks. bp Andrzej Jeż); 12:30 poświecenie sali gimnastycznej i zaplecza garażowego OSP oraz
występy artystyczne i posiłek.     
    18. W dniach 12-13 XI odbędzie się 33 Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy do tronu Matki
Bożej na Jasnej Górze.     
    19. W przyszłą niedzielę (13 XI) nastąpi zamknięcie „Drzwi Świętych Roku Miłosierdzia” w
Diecezji Tarnowskiej (tak samo jak i we wszystkich diecezjach świata) – a w niedzielę za dwa
tygodnie (20 XI) takie zamknięcie dokona się w Rzymie. Będzie to koniec Jubileuszowego Roku
Miłosierdzia (w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata).     
    20. W niedzielę 13 XI podczas Mszy św. o g. 12:00 nastąpi zamknięcie Bramy Miłosierdzia
w Bazylice św. Małgorzaty.     
    21. Też w przyszłą niedzielę 13 XI, jak wspomniałem, przypada „VIII Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym”.     
    22. Rozpoczynają się kolejne w okolicy Katechezy Przedmałżeńskie popularnie zwane
„kursem” – tym razem: ● w N. Sączu w Parafii św. Kazimierza. Rozpoczęcie i zapisy jutro, tj. w
poniedziałek (7 XI) o godz. 18:00 w kościele na Starym Cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej.
Spotkania codziennie (prócz 11 XI, sobót i niedziel). Zakończenie 18 XI. ● w Kamionce Wielkiej,
w dniach od 18 do 20 listopada Kurs Przedmałżeński na wzór tego, który jest prowadzony w
domach rekolekcyjnych, czyli czas trwania – jeden weekend! Zgłoszenia przyjmuje ks. Paweł
Herudziński Tel. 606 394 886 email: herudzy@tlen.pl  (w gablocie program i prosty afisz
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oraz ogłoszenie).     
    23. Jeszcze raz apeluję i proszę, by nie wyrzucać śmieci (znicze, donice, wkłady, dekoracje
itp.) za ogrodzenia na cmentarzach, ale składać je we właściwych miejscach (pryzmy i kosze).
 
 
    24. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
we środy o 16:00 – spotkania DSM; ● w soboty o 11:00 – schola parafialna (sala pod
kościołem), ● we środę o 16:00 – zbiórka aspirantów; ● we czwartek o 16:00 – zbiórka
ministrantów.     
    25. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna zelatorki Janiny
Siedlarz.     
    26. Wydatki tego tygodnia: materiały do izolacji fundamentów nowej plebanii (grunt „Eurolan
3K”, hydroizolacja typu ciężkiego „Deitermann”, taśma izolacyjna, styrodur Ø 5 oraz Ø 2, folia
kubełkowa, geowłóknina itp.); mufy drenarskie uniwersalne (4 szt.); trójnik drenarski (1 szt.); 50
mb rury drenarskiej Ø 100.     
    27. Książki dla dzieci: „Uczniowie Jezusa” (40 szt.); „Jezus z Nazaretu” (40 szt.); „Fatima.
Objawienia” (47 szt.); „Najcenniejsze relikwie chrześcijaństwa” (41 szt.); „Św. Siostra Faustyna
(1 szt.); „Święta Rodzina” (1 szt.); „Święta Matka Teresa z Kalkuty” (35 szt.); „Przewodnik –
Światowe Dni Młodzieży” (35 szt.); „Czy św. Franciszek mieszka w Asyżu?” (38 szt.); „Trampki
Karola” (42 szt.); „Laura i jej sekret” (40 szt.); „Z Maryją” (40 szt.); słodycze dla dzieci jako
nagroda pocieszenia. Na książki 1000 zł dała anonimowa rodzina z Królowej Grn.     
    28. Paliwo do traktorka-kosiarki; paliwo do traktorów i pił motorowych; 3 + 3 pizze.    
    29. Inne wydatki: dorobienie 2 kluczy. Dwie 9 V baterie „Varta”; kolejny zakup kleju, papieru
czyszczącego i listew; dwa pudła różnego papieru ksero po 500 sztuk w każdym; wino mszalne,
hostie, kadzidło ziołowe; trzy świece plastikowe.     
    30. Rektor seminarium serdecznie dziękuje za zbiórkę do puszek na cmentarzach. Wyniosła
ona aż 1340,63 zł. Dziękuję.     
    31. Małżeństwo z Królowej Górnej (anonimowo) na upominki dla dzieci i młodzieży za
różańce złożyło ofiarę 1000 zł. Dzięki.     
    32. Zakończono prace izolacji odkopanych fundamentów nowej plebani (wyżej rozliczenie
za materiały; praca darmowo). Wykonano: czyszczenie fundamentów, gruntowanie,
hydroizolacja, przyklejenie taśmy-wkładki izolacyjnej, przyklejenie styroduru i folii kubełkowej,
położenie rur drenarskich owiniętych geo-włókniną.     
    33. Inny parafianin również chcący pozostać anonimowym ofiarował do starej plebanii
biurko.     
    34. Dziękuję mężczyznom z grupy dziesiętnika Alojzego Barskiego – pracowali: Alojzy
Barski, Marian Radzik, Krzysztof Plata, Mateusz Świder, Paweł Świder, Teresa Siedlarz (za nią
Łukasz Janus), Mieczysław Janus, Michał Janus, Andrzej Janus, Mateusz Janus, Krzysztof
Janus, Paweł Janus.     
    35. Nadto 2 ciągnikami posłużyli: Mieczysław Janus, Andrzej Janus. Natomiast 4 pił
motorowych użyczyli i nimi pracowali: Michał Janus, Andrzej Janus, Mateusz Janus, Marian
Radzik. Wszystkim wielkie Bóg zapłać!     
    36. Na sobotę proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Mariusza Hatlasia – będą prace
ziemno-porządkowe przy cmentarzu i koło nowej plebanii (wywożenie betonów nagrobkowych
zza ogrodzenia i zasypanie klińcem-tłuczeniem fundamentów plebanii).     
    37. Gdyby był jakiś ciągnik – to jest pożądany. Jak nie będzie to postaramy się poszukać
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gdzieś w parafii.     
    38. Na kościół zamiast pracy ofiarę złożyli: z innej kolejki Agnieszka i Maciej Ogorzałek – 50
zł; dnia 5 XI z dziesiątki Alojzego Barskiego: Elżbieta i Carlos Velarde Vasquez (Królowa Górna
Nr 186) – 50 zł; Ryszard Górski – 100 zł.     
    39. Przynosimy rękawice, łopaty, breszki i sztangi, kilofy. Jeśli przyjdą kobiety czy dzieci –
dla nich mam lżejszą pracę.     
    40. Na sprzątanie 300 zł przekazały trzy rodziny: A.M. Ogorzałek; K.M. Sekuła; A.M.
Siedlarz. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Maria i Roman Pazgan; Marta i Rafał
Leśniara; Zofia Mężyk.     
    41. Dużo wcześniej na sprzątanie ofiarę przekazała Julia Górka 100. Dziękuję.    
    42. Tekst modlitwy Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana – dla chętnych
do zabrania jest na stoliku.
 
 
    43. 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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