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Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (XXXIV N. Z.) – 20 listopada 2016

W tygodniu:

Niedziela – 20 XI – XXXIV Niedziela Zwykła – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata; albo: wsp. św. Rafała Kalinowskiego, prezb. (opuszcza się z racji niedzieli i
uroczystości)

Poniedziałek – 21 XI – wsp. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

Wtorek – 22 XI – wsp. św. Cecylii, dziew. i męcz.

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

Czwartek – 24 XI – wsp. śś. Andrzeja, Dung-Lac, prezb. i Towarzyszy, męcz.

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

Sobota – 26 XI – dzień zwykły (wigilia adwentowa)
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Niedziela – 27 XI – I Niedziela Adwentu

1. Liturgia Słowa przybliża nam ideę Królestwa Boga na Krzyżu – On jest na wieki i ponad
wszystkich władców świata.
2. W tę ostatnią niedzielę roku kościelnego, niedzielę „Chrystusa Króla Wszechświata” (20
XI) w Rzymie w bazylice św. Piotra na Watykanie Ojciec Święty Franciszek zamknie Bramę
Miłosierdzia (Drzwi Jubileuszowe, czyli Porta Sancta) i tak zakończy Nadzwyczajny Jubileusz
Miłosierdzia.
3. Zaś ostatnim akcentem tego jubileuszowego czasu jest złożenie we wszystkich
świątyniach świata „Aktu Zawierzenia Kościoła i całej ludzkości Jezusowi Chrystusowi Królowi
Wszechświata” – poczynimy to wobec Najśw. Sakramentu.
4. Tekst ten, jeszcze dodrukowany, jest do zabrania ze stolika w formacie zmniejszonym
(A5) i dużym (A4).
5. Z racji tej uroczystej i wyjątkowej Adoracji IHS w naszej świątyni po każdej Mszy św. – nie
będzie dziś homilii.
6. Dziś też, w tę niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata, następuje również zakończenie
Roku Liturgicznego.
7. To także w naszej diecezji patronalne święto LSO (aspirantów, ministrantów i lektorów), a
także KSM-u i Akcji Katolickiej – w naszej parafii AK na „sumie” obstawia Liturgię Słowa (będzie
też uroczysty „introit”).
8. Podczas „wotywy” czyli w czasie Mszy św. o 9:00 udział wezmą harcerze z okręgu
nowosądeckiego.
9. Na „sumie” o 10:30 łaski Chrztu Św. dostąpi kolejne, już dziewiętnaste w tym roku
dziecko – Wiktoria Ogórek.
10. We wtorek (22 XI) przypada liturgiczne wspomnienie dziewicy i męczennicy św. Cecylii
– patronki muzyki i śpiewu kościelnego; składam życzenia „wszelkiego dobra od Boga i od
ludzi” dla tworzących oprawę muzyczną w naszej świątyni, a więc: organiście Januszowi
Gaborkowi, chórowi i dyrygentowi Sławomirowi Siedlarzowi, scholi dziecięcej i prowadzącemu
ją Danielowi Chełminiakowi oraz muzycznemu zespołowi młodzieżowemu „Siewcy Miłości”.
11. Za tydzień (27 listopada) już „Pierwsza Niedziela Adwentu”, która rozpoczyna nowy rok
liturgiczny.
12. Po niej „Roraty” będą w dni powszednie o 17:00 codziennie od poniedziałku do piątku, a
w soboty o 6:00 rano.
13. Nadal w listopadzie „listopadowe wypominki” w dni powszednie czytane są pół godziny
przed Mszami św. „wieczornymi”; zaś w niedziele i święta 15 minut przed Mszami św.
14. W dalszym ciągu proszę dbać o porządek na cmentarzu i wynoszenie dekoracji z
grobów na pryzmy przed bramą.
15. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
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we środy o 16:00 – spotkania DSM; ● w soboty o 11:00 – schola parafialna (sala pod
kościołem) ● we środę o 16:00 – zbiórka aspirantów; ● w piątek o 16:00 – zbiórka ministrantów.
16. Do Tarnowa na centralne diecezjalne obchody „dnia patronalnego” pojechała dziś pani
Prezes Akcji Katolickiej.
17. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie „II Róża Rodziców” zelatorki
Katarzyny Gruca.
18. W sobotę 19 XI zakończyły się Msze św. za śp. Franciszkę Morańską, a obecnie, w tę
sobotę 26 XI, kończą się kolejne „pogrzebowe”: za śp. Stanisława Janusa (6:30) oraz śp.
Danutę Wyszowską (8:00). Niech odpoczywają w pokoju!
19. Comiesięczna „składka inwestycyjna” sprzed tygodnia wyniosła 3018 zł (w tym 200 zł
dane anonimowo).
20. Zbiórka do puszek na „Kościół w potrzebie” z okazji „VIII Dnia Solidarności z Kościołem
Prześladowanym” – w tym roku na Irak pod hasłem „Pokój dla Iraku” – wyniosła 688 zł.
21. Wydatki tego tygodnia: zakup nowej bazy pieśni do programu „Cecylia” do obsługi
ekranu dla organisty; zakupiłem światła „świąteczna feria barw”; będą rzucone na ścianę
kościoła „na Boże Narodzenie”.
22. Zakup farb do starej plebanii (na okna); wynagrodzenie za pracę i za drogę dałem tam
tym tygodniu pracującym.
23. Uiściłem opłatę wyznaczoną przez organizatorów „na lektorów” za wczoraj
nowowyświęconych; za cztery pizze dla dziesiątek pracujących w sobotę na cmentarzu i na
plebani; na paliwo do ciągnika.
24. Za nowe zwykłe żarówki (i dołożone trzy oprawki) do starej plebanii.
25. Dziękuję mężczyznom z grupy dziesiętnika Janusza Pazgana – sumiennie pracowali
przy usuwaniu śmieci wokół cmentarza: Janusz Pazgan, Sławomir Jelito, Grzegorz Jelito,
(posłużył też ciągnikiem), Maciej Gromala (za Kazimierza Gromalę), Krystian Radzik (za
Czesława Radzika), Adrian Legutko, Adrian Szeptak, Jonasz Gaborek (za Janusza Gaborka),
Zbigniew Świgut oraz Jarosław Groń (Jakub Brzóska). Zamiast pracy ofiarę pieniężną złożyli
nie mogący przyjść do pracy w tym dniu: Maria Hebda (50 zł), Mariusz Kumorek (100 zł),
Bronisław Kumorek (100 zł). Dzięki!
26. Na sobotę proszę jeszcze do dokończenia sprzątania śmieci mężczyzn z grupy
dziesiętnika Władysława Stanka (pod warunkiem, że nie będzie śniegu ani deszczu). Pomocny
będzie ciągnik z wozem lub auto z przyczepką.
27. Przynosimy rękawice, łopaty, brechy i sztangi, kilofy, worki na śmieci – jest też praca dla
młodych.
28. Z grupy dziesiętnika Mariusza Hatlasia ofiarę 100 zł zamiast pracy złożył Michał Mężyk.
29. Od soboty ruszyła niezależna druga damska kolejka „dziesiątek” – pracowały panie z
grupy dziesiętnika R. Pazgana: Katarzyna Górka i syn Wiktor Górka (pomagał jej też chwilę
mąż Zbigniew), Renata Kowaczek, Helena Zdziarska oraz dziesiętnik Roman Pazgan). Bóg
zapłać.
30. Na najbliższą sobotę niezależnie od pogody (bo w cieple) proszę panie z grupy
Stanisława Mężyka – ciąg dalszy sprzątania na starej plebanii (przynosimy: środki czystości,
rękawice, wiadra, szmaty, coś do skrobania tynku).
31. Dzięki za jednodniowe malowanie okien i sprzątanie wstępne w pomieszczeniach Annie
i Grzegorzowi Kaczówkom.
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32. Dziękuję też gospodarzowi za: wycięcie odrostów, porządkowanie śmieci na cmentarzu i
zniesienie do ciepła wszystkich donicowych kwiatów sprzed kościoła oraz jego żonie za:
wyczyszczenie fioletowych stuł kapłańskich.
33. Dziękuję harcerkom i harcerzom za niedzielne liczenie frekwencji w kościele
„dominicantes” oraz przystępujących do Komunii Świętej „comunicantes”, a także za stanie w
bramie cmentarza i kwestę na WSD w Tarnowie.
34. W sobotę 26 listopada w Nowym Sączu w Hali MOSiR i parafii NMP Niepokalanej
odbędzie się „Synaj” po ŚDM.
35. „Dzień Otwarty” w szkole w Królowej Górnej 23 XI w godzinach: 14:30 – 17:00.
Zapraszamy na spotkanie z wychowawcami, specjalistami z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w N. Sączu oraz na kiermasz ozdób wykonanych przez uczniów
i pracowników szkoły (dochód na dekorację o W. Witosie).
36. Biuro powiatowe ARiMR informuje, iż od 18 X uległy zmianie przepisy odnośnie
identyfikacji i rejestracji zwierząt (owiec, kóz, świń itp.) – dla zainteresowanych gospodarzy
szczegóły wywieszone są w gablocie.
37. Redakcja „Promyczka” ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci „Pastuszkowie z Fatimy”
(termin nadsyłania prac do 31 XII 2016 r.) – nagrodą pielgrzymka do Fatimy (10 – 22 lipca 2017
r.).
38. Od poniedziałku do środy wyjeżdżam na rekolekcje – wyznaczone Msze św. odprawiam
poza parafią.
39. Informuję, że Biskup Tarnowski wyraził aprobatę dla Programu Wczesnego Wykrywania
Raka Piersi realizowanego przez Centrum Diagnostyczne LUXMED DIAGNOSTYKA.
Organizatorzy mogą zwrócić się do niektórych proboszczów z prośbą o współpracę ogłaszając
przyjazd mammobusów do danej miejscowości.
40. Na sprzątanie 200 zł przekazały wyznaczone 2 rodziny: Mężyk Anna i Stanisław; Mężyk
Kazimiera. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Joanna i Maciej Kmak; Maria i
Władysław Galica; Józef Groń
41. Na stoliku jeszcze są do zabrania dokserowane teksty Aktu Zawierzenia Polski
Jezusowi Królowi Wszechświata.
42. 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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