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XXX Niedziela Zwykła – 29 października 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 29 X – XXX Niedziela Zwykła; albo: Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego

  

  

Wtorek – 31 X – zakończenie nabożeństw różańcowych

  

  

I Środa – 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych
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I Czwartek – 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – tzw. „Dzień Zaduszny”

  

  

I Piątek – 3 XI – wsp. dow. św. Marcina de Porres, zak.; albo: wotywa o NSPJ

  

  

I Sobota – 4 XI – wsp. św. Karola Boromeusza, bpa; albo: wotywa o NSNMP

  

  

I Niedziela – 5 XI – XXXI Niedziela Zwykła (w oktawie Wszystkich Świętych: adoracyjna)

  

    
    1. Liturgia Słowa jest dziś aklamacją „Przykazania Miłości” – podstawowej zasady nas
chrześcijan, która uczy szacunku do wszystkich.     
    2. Dzisiejsza niedziela jest tzw. „Niedzielą Synodalną” z własną liturgią wyznaczoną przez
ks. Biskupa. Kończy się Tydzień Misyjny.     
    3. W tę także niedzielę przeżywa się Kościele rocznicę poświęcenia własnej świątyni. Tę
uroczystość świętuje się jednak tylko tam, gdzie owa data jest nieznana, albo kościół nie jest
jeszcze „konsekrowany” (czyli bez uroczystej dedykacji) – jak nasz.     
    4. W tym 2017 r. przypadają 20-te rocznice poświęcenia kamienia węgielnego przez św. JP
II w Krakowie i rozpoczęcia budowy kościoła.     
    5. O 9:00 śpiewa zespół. Zaś na „sumie” chrztu św. dostąpi troje dzieci: Mateusz Michał
Górski, Julian Plata, Franciszek Paweł Kachniarz.     
    6. Msze św. za te dzieci odprawione będą: M. M. Górski – 30 X o 17:00; F. P. Kachniarz –
30 X o 17:00; J. Plata – 19 XI o 14:30.     
    7. Dziś w nocy z soboty 28 X na niedzielę 29 X – nastąpiła zmiana czasu „do tyłu” na
„zimowy” – spaliśmy dłużej o godziną.     
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    8. We wtorek o 19:30 w parafii św. Rocha w N. Sączu młodzieżowe „Uwielbienie Jezusa ze
Świętymi” (patrz: afisz).     
    9. W poniedziałek i we wtorek od 16:00 do Różańca oraz we wtorek po Mszy św. od 18:15 –
spowiedź święta przed Wszystkimi Świętymi.     
    10. Ostatnie „Nabożeństwo Różańcowe” będzie we wtorek 31 X o godz. 17:00 (potem Msza
św.).     
    11. Na zakończenie Nabożeństw Październikowych dzieci i młodzież otrzymają nagrody za
sumienne w nich uczestniczenie.     
    12. Za tydzień przedstawię w biuletynie imienne zestawienie nagrodzonych.    
    13. Zaś za wykonane różańce wszyscy nagrody otrzymają dopiero w czasie wizytacji
biskupiej 11 XI (bo chcę mu je pokazać).     
    14. We wtorek czasie tego ostatniego Nabożeństwa Różańcowego w wigilię Wszystkich
Świętych nastąpi zmiana tajemnic Róż Misyjnych, modlitwa i składka na misje (nie w I środę
listopada 1 XI , bo to już Wszystkich Świętych).     
    15. Intencja ewangelizacyjna (misyjna) wyznaczona przez Stolicę Apostolską brzmi: „Aby
chrześcijanie w Azji, dając świadectwo Ewangelii słowem i czynami, przyczyniali się do dialogu,
pokoju i wzajemnego zrozumienia, zwłaszcza z wyznawcami innych religii”
.
 
 
    16. W środową Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada) Msze św. będą tylko
dopołudnia: 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz 12:00.    
    17. Sama Uroczystość Wszystkich Świętych rozpoczyna „Tydzień Modlitw za Zmarłych” (1-8
listopada) czyli Oktawę.     
    18. W procesji 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 mieć będzie 5 stacji.     
    19. Pozostałe Msze św. we „Wszystkich Świętych” (dopołudniowe) będą w nowym kościele.
Nie ma Mszy św. o 14:30     
    20. Także w środę 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.     
    21. W „Dzień Zaduszny” (I czwartek 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.
 
 
    22. 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).     
    23. 1 XI o 12:00 Msza św. za zmarłych parafian spoczywających na cmentarzu w KG;
natomiast 2 XI o 17:00 – za zmarłych parafian pochowanych na cmentarzu w KP; także 2 XI o
17:00 – za dusze w czyśćcu cierpiące – z int. mieszkańców Mszalnicy Zagóry.     
    24. W oktawie Wszystkich Świętych wszystkie Msze św. popołudniowe będą w cerkwi, zaś
poranne w nowym kościele.     
    25. Msze św. poranne (w nowym kościele) będą o 6:30, zaś wieczorne (w cerkwi) będą o
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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.
 
 
    26. Zachęcam harcerzy i parafian do zapalenia zniczy, dekoracji grobów i modlitwy także na
cmentarzach: łemkowskim i wojennym.     
    27. W te dni przy ambonie płonie paschał, a w zasięgu wzroku jest udekorowana figura
Zmartwychwstałego.     
    28. Przypominam, iż w te dni, będąc w łasce uświęcającej, można zyskiwać odpusty
zupełne bądź też cząstkowe.     
    29. W I czwartek adoracja dla gimnazjalistów w nowym kościele tylko od 15:00 do 17:00 (bo
potem Msza św. w cerkwi i procesja ).     
    30. Także w I czwartek i I piątek od 16:00 spowiedź święta w starym kościele.    
    31. W I piątek po południu (po obiedzie) comiesięczny wyjazd do chorych.    
    32. W I piątek adoracja dorosłych – w nowym kościele od 13:30 do 22:00 (z przerwą na
Różaniec i Mszę św. w starym kościele).     
    33. W Pierwszy Piątek po Mszy św. w cerkwi o 17:00 młodzież gimnazjalna z III klas czyta
wypominki swoich bliskich zmarłych.     
    34. Oczywiście na Mszę św. i to nabożeństwo wspominkowe przychodzą wszyscy
kandydaci do bierzmowania z obu szkół.     
    35. W I sobotę 4 XI Msze św. do południa o 6:30 i 8:00 – w nowej świątyni; zaś po południu
o 17:00 – w cerkwi (16:30 – Różaniec).     
    36. W I sobotę – tj. 4 XI o 18:00 pierwsze spotkanie nowej Duszpasterskiej Rady Parafialnej
przed wizytacją ks. Biskupa (11 XI).     
    37. 4-5 XI – XXXIV Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę (dla
zainteresowanych program w gablocie).     
    38. W I Niedzielę Msze św. dopołudniowe w nowej świątyni – jak co miesiąc po Mszach św.
Adoracja Najśw. Sakramentu Ołtarza.     
    39. W I niedzielę Msza św. o 14:30 – będzie w cerkwi (przed nią o 14:00 listopadowe
wypominki za zmarłych).     
    40. Za tydzień w pierwszą niedzielę listopada – po prymarii zmiana tajemnic Róż Męskich; a
w II niedzielę – Róż Żeńskich.     
    41. Jeszcze raz zwracam się z apelem przed „Wszystkimi Świętymi” (1 XI), „Dniem
Zadusznym” (2 XI) i Oktawą – aby przy porządkach grobów nie wyrzucać śmieci za ogrodzenia
na cmentarzach, ale składać je na właściwych miejscach (pryzmy i kosze).     
    42. Znicze (szkła, plastiki, wkłady) składamy do kontenera i worków obok niego, zaś rośliny
żywe na pryzmę.     
    43. Od poniedziałku rozważania różańcowe prowadzą kolejne Róże Różańcowe – i tak:  
    1. w poniedziałek 30 X tajemnice radosne – I a także II „Róża rodziców modlących się za
swe dzieci" p.w. św. Jadwigi Andegaweńskiej (Bogdańska Stanisława) oraz p.w. św. Jana
Pawła II (Katarzyna Gruca   
    2. we wtorek 31 X tajemnice bolesne – III a także IV „Róża rodziców modlących się za swe
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dzieci" – p.w. sł. Bożego ks. Józefa Andrasza (Elżbieta Kogut) oraz p.w. św. Rity (Janina
Siedlarz)   

    
    3. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie „Róża rodziców modlących się
za swe dzieci" zel. Stanisławy Bogdańskiej.     
    4. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych –
w tym tygodniu: tylko w sobotę o godz. 9:00 – próba scholii.     
    5. Wydatki tego tygodnia: zakup 12 sztuk oryginalnych tonerów „Konika - Minolta” do
kserokopiarki     
    6. Zapłata  za robociznę w tym tygodniu w łazience i w innych pomieszczeniach starej
plebanii.     
    7. Wymiana krzywek w 8 kranach, przeróbka układu ściekowego łazienki i rur z wodą
(materiał + robocizna).     
    8. Rozpuszczalniki: 5 uniwersalnych, chlorokauczukowy, ekstrakcyjny, ftalowy.    
    9. Podwójne gniazdko do łazienki. Wiertła i narzędzia do wkręcania różnych śrub „Schmith”.
 
 
    10. Lakier bezbarwny „Vidaron” ogólnego stosowania (4 litry). Cztery różne pędzle.    
    11. Jeszcze lakier bezbarwny do drewna „Vidaron” zewnętrzny – 4 litry; lakier bezbarwny
akrylowy – 2 litry; rozpuszczalnik lakowy; rozpuszczalnik uniwersalny; dwa rozgałęźniki
elektryczne; 5 zapalarek do świec do kościoła.     
    12. Za pizze dla robotników w tygodniu i pracujących w sobotę.    
    13. Składka na misje wyniosła 2110 zł. Bóg zapłać.    
    14. Zebrano 102 podpisy w obronie nienarodzonych dzieci z upośledzeniem „Downa”.
Dziękuję przy tej okazji członkom naszej Akcji Katolickiej za tygodniowe zaangażowanie i dyżur
przy stoliku w przedsionku świątyni.     
    15. Minionej soboty przy nawożeniu ziemi i kładzeniu kamienia pracowali mężczyźni z grupy
dziesiętnika Edyty Ząber: Krzysztof Tokarczyk, Grzegorz Król (użyczył też Karchera),
Józef Grybel, Mieczysław Witek (za żonę), Władysław Siedlarz i syn Patryk, Zbigniew Ząber (za
niego Dawid Ząber), Robert Ząber (za niego Dominik Wyszowski), Jerzy Pazgan (za niego
Adrian Wyszowski), Janusz Kowalczyk (za niego Patryk Wyszowski), Jurand Ząber (za niego
Konrad Ząber), Artur Kachniarz (za niego Gabriel Kachniarz). Dziękuję.
 
 
    16. Zamiast pracy z grupy Edyty Ząber ofiarę 50 zł złożył jeszcze Wiesław Janus. Dzięki.    
    17. Także tej soboty przy sprzątaniu na starej plebanii i zbieraniu otoczaków pracowały
kobiety z grupy dziesiętnika Marka Kotasa: Maria Kotas, Bernadetta Bchenek, Beata
krok, Monika Krok, Monika Poręba, Stanisława Poręba (za nią Alicja Poręba), Danuta Siedlarz
(z synem Patrykiem i mężem Władysławem), Teresa Witek (za nią Mieczysław Witek), Ilona
Śmierciak (za nią córka Magdalena). Dzięki.   
 
    18. Na sobotę proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Jana Siedlarza. Będzie nadal
nawożenie ziemi na podsypkę i praca porządkowa. Proszę, by zorganizowano choć jeden
ciągnik do przewozu kamieni i ziemi.
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    19. Na sobotę proszę też kobiety z grupy dziesiętnika Roberta Kościółka (jest on
dziesiętnikiem za śp. Mariana Gronia
). Będzie praca porządkowa i ziemna, przy schodach, rabatach i nasadach.
 
 
    20. Kończy się w tym tygodniu remont łazienki na starej plebanii (kładzenie płytek na
ścianach i posadzki i montaż urządzeń sanitarnych).     
    21. Wymalowano bezbarwnym lakierem boazerię w hollu, przedsionku i salce
katechetycznej w starej plebanii.     
    22. Firanki na starą plebanię docina i przeszywa p. Anna Michalik – dziękuję za przyjęcie
zleconej pracy.     
    23. Panu J. Gaborkowi z synem Krzysztofem dzięki za wycinkę gałęzi i wykarczowanie
korzeni koło drogi i parkingu przy cmentarzu.     
    24. Dziękuję też trzem paniom za pomoc gospodarzowi przy grabieniu liści: Bożenie
Gaborek, Krystynie Michalik i Zofii Stańczyk.     
    25. Gdyby któraś z parafianek jeszcze jesienią przerywała kwiaty – chętnie przyjmę
(zwłaszcza wieloletnie byliny – skalniaki)!     
    26. Na stoliku są jeszcze kartki wypominkowe listopadowe i roczne; „roczne” czytane będą
po listopadzie przed 7:00 i 9:00.     
    27. Bardzo proszę, by przed 1 i 2 XI zadbać o groby na cmentarzu – pilnujemy porządku i
czystości (śmieci wrzucamy do kontenera)!     
    28. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Tomasz i Elżbieta Kogut; Kazimierz i Monika
Stelmach; Janusz i Krystyna Górscy. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Józef i
Kazimiera Ślipek; Małgorzata Mężyk; Mieczysław i Olga Kantor.     
    29. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” – w
środku audiobuk „Quo vadis” (4 zł); „Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5
zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore
Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści Gminne” (3 zł).   
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