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XXXI Niedziela Zwykła – 5 listopada 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

  

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

  

  

Środa – 8 XI – koniec oktawy Wszystkich Świętych

  

  

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

  

  

Sobota – 11 XI – wsp. św. wsp. św. Marcina z Tours, bpa

  

  

Niedziela – 12 XI – XXXII Niedziela Zwykła; albo: wsp. św. Jozafata, bpa i męcz. (opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa nawołuje do równego traktowania się nawzajem przed Bogiem, bez
wywyższania się, ale życia w posłuszeństwie Bogu.     
    2. W tę I Niedzielę Msze św. dopołudniowe w nowej świątyni, jak co miesiąc, po Mszach św.
Adoracja Najśw. Sakramentu Ołtarza.     
    3. Natomiast Msza św. o 14:30 – będzie w cerkwi (przed nią o 14:00 listopadowe wypominki
za zmarłych).     
    4. Dziś, tj. w pierwszą niedzielę listopada – po prymarii zmiana tajemnic Róż Męskich; a w II
niedzielę – Róż Żeńskich.     
    5. W niedzielę za tydzień składka na rzecz parafii, na bieżące potrzeby (inwestycyjna).
Natomiast dzisiejsza jest na cele diecezjalne.     
    6. W poniedziałek 6 XI przypada 6 rocznica poświęcenia świątyni; dokonał jej ks. bp Andrzej
Jeż w oktawie Wszystkich Świętych 6 XI 2011 r.     
    7. We środę 8 XI kończy się Oktawa Wszystkich Świętych, a więc związana z nią możliwość
zyskiwania odpustów.     
    8. We środę też od południa 8 XI do północy 9 XI można zyskać opust zupełny za
nawiedzenie kościoła katedralnego (i tam modlitwy).     
    9. We czwartek 9 XI przypada święto „Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej” – Msze
św. rano o 6:30 i wieczorem o 17:00.     
    10. We czwartek wieczorem jedna z intencji będzie: za wszystkie dusze wypominane w
wypominkach; przy okazji dziękuję za ofiary.     
    11. W piątek 10 XI we wspomnienie liturgiczne św. papieża Leona Wielkiego rozpoczyna się
o 16:45 wizytacja w naszej parafii, która zakończy się w sobotę uroczystą Mszą św. o 14:30 i
podsumowaniem na plebanii całej wizytacji w dekanacie.     
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    12. Cały program Wizytacji Biskupiej umieszczony jest a oddzielnych kartkach oraz w
Internecie.     
    13. Z racji „wizytacji” część intencji w piątek 10 XI odprawiona będzie rano o 6:30 i o 15:00.  
 
    14. W piątek wieczorem podczas Mszy św. za dzieci i nauczycieli nastąpi też poświecenie
tornistrów szkolnych i spotkanie z dziećmi..     
    15. W czasie wizytacji obok spotkań z różnymi grupami ks. Biskup poświęci też: dwie figury
Matki Bożej, dwa wyzłocone kielichy oraz odnowioną w środku starą plebanię (która od wiosny
będzie Parafialnym Domem Kultury).     
    16. Podczas niej zaśpiewają: w piątek o 17:00 – schola dziecięca; w sobotę o 10:30 – chór
parafialny; a o 14:30 – zespół „Siewcy Miłości”.     
    17. W sobotę 11 XI przypada coroczne państwowe Narodowe Święto Niepodległości
odzyskanej w 1918 roku.     
    18. W niedzielę za tydzień 12 XI przeżywa się w Kościele w Polsce „Dzień Solidarności z
Kościołem Prześladowanym” (patrz: afisz i ulotki).     
    19. Do końca oktawy Wszystkich Świętych (do 8 XI) wszystkie Msze św. popołudniowe są w
cerkwi, zaś poranne w nowym kościele.     
    20. I tak Msze św. poranne (w nowym kościele) o 6:30, zaś wieczorne (w cerkwi) o 17:00 –
poprzedzone „
Różańcem za Zmarłych
” 
o 16:30
. 
 
 
    21. W te dni jeszcze do 8-go listopada można zyskiwać odpust zupełny lub cząstkowy.    
    22. Jeszcze raz zapraszam harcerzy i parafian do zapalenia zniczy, dekoracji grobów i
modlitwy także na cmentarzach: łemkowskim i wojennym.     
    23. W te dni przy ambonie płonie paschał, a w zasięgu wzroku jest udekorowana figura
Zmartwychwstałego.     
    24. Przypominam, iż w te dni, będąc w łasce uświęcającej, można zyskiwać odpusty
zupełne bądź też cząstkowe.     
    25. W I sobotę – tj. 4 XI o 18:00 odbyło się pierwsze spotkanie nowej Duszpasterskiej Rady
Parafialnej przed wizytacją ks. Biskupa (11 XI), na której to także w tajnym głosowaniu wybrano
wiceprzewodniczącego (został nim p. Krzysztof Groń) oraz sekretarza (nadal pozostała nim
dotychczas pełniąca tę funkcję p. Maria Wacławiak). Przewodniczącym wedle statutu jest
oczywiście ks. Proboszcz.     
    26. Bardzo proszę, by przy sprzątaniu grobów po uroczystościach nie wyrzucać śmieci za
ogrodzenia na cmentarzach, ale składać je na właściwych miejscach. Znicze (szkła, plastiki,
wkłady) składamy do kontenera i worków obok niego, zaś rośliny żywe na pryzmę.     
    27. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie „Róża rodziców modlących
się za swe dzieci" zel. Katarzyny Gruca.     
    28. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych –
w tym tygodniu: w poniedziałek po Mszy św. – spotkanie asysty wyznaczonej na piątek na
godz. 16:00, we wtorek po Mszy św. – spotkanie asysty wyznaczonej na sobotę na godz. 7:00 i
9:00, w środę po Mszy św. – spotkanie asysty wyznaczonej na sobotę na godz. 10:30, w środę
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po Mszy św. spotkanie organizacyjny DSM, w czwartek po Mszy św. – zbiórka wszystkich
lektorów, aspirantów i ministrantów; także lektorów ze szkoły średniej, w piątek o godz. 16:15 –
zebranie scholii parafialnej.     
    29. Wydatki tego tygodnia: za nagrody książkowe dla 127 nagrodzonych dzieci; za węgle
trybularzowe do kadzielnicy; za bańkę oleju parafinowego do świec; za szklaną osłonę do
świecy; listy papieża do dzieci na CD.     
    30. Trzy fontanny pływające z 96 ledami RGB PJ—LR-96 + za wysyłka; za trzy pompy
fontannowe 8W FLO + za wysyłkę kurierską; za cztery reflektory ogrodowe do oświetlenia figury
MB przy schodach głównych (z wysyłką); za żarniki halogenowe LED do reflektorków.    

    31. Zapłata za „paczkę meblową” do kuchni + zaległości za materiały zakupione przez G.
Kaczówkę i syna; inne wydatki.     
    32. Zakup 2 listew do wieszania mebli; kątowniki żelazne i plastikowe do mebli; 4 zawiasy
do mebli i uchwyt. Za ściągacze do firanek.     
    33. Za pizze dla robotników z czwartku i piątku oraz parafian pracujących w sobotę (87,03 +
101,80 zł) = 188,83 zł.     
    34. W środę we „Wszystkich Świętych” (1 XI) od rana do końca procesji druhowie z ZHP
stali z puszkami w bramie cmentarza zbierając kolektę na Wyższe Seminarium Duchowne w
Tarnowie – wyniosła ona: 1408,22 zł.     
    35. Minionej soboty przy nawożeniu ziemi, sortowaniu i kładzeniu kamienia pracowali
mężczyźni z grupy dziesiętnika Jana Siedlarza: Skoczeń Grzegorz, Królewski Adam,
Królewski Jan (także wykuwał stare płytki), z wcześniejszej dziesiątki Pazgan Jerzy, Jawor
Mirosław (za Leonię Witek z grupy kobiet); ofiarę zamiast pracy złożyli: Królewski Andrzej (70
zł) i Kurczab Dawid (50). Wszystkim dziękuję.
 
 
    36. Także tej soboty przy sadzeniu kwiatów i iglaków oraz przy tych samych co mężczyźni
robotach pracowały kobiety z grupy dziesiętnika Roberta Kościółka (jest on
dziesiętnikiem za śp. Mariana Gronia
): Kruczek Agnieszka, Wojciechowska Ewa, Tarasek Krystyna, Jawor Agnieszka, Popiela
Teresa, Witek Leonia (za nią wspomniany wyżej zięć Jawor Mirosław) oraz ofiarę zamiast pracy
złożyły: Kruczek Klementyna (50 zł), Kruczek Wioletta (50 zł), Kachniarz Małgorzata (50 zł).
Wszystkim dzięki.
 
 
    37. W najbliższą sobotę nie ma na razie pracy dziesiątek – bo mamy w parafii wizytację
kanoniczną Ks. Biskupa oraz to Święto Narodowe.     
    38. Dopiero za tydzień będzie w biuletynie imienne zestawienie nagrodzonych 127 dzieci
127 pilnie uczęszczających na Różańce.     
    39. Zaś za wykonane różańce wszyscy nagrody otrzymają dopiero 13 XI po czasie wizytacji
biskupiej 11 XI (bo chcę Mu je pokazać).     
    40. Dziękuję za prace skręcania i wieszania mebli w kuchni starej plebanii oraz kładzeniu
płytek - pracował G. Kaczówka z synem Jakubem.     
    41. Panu Grzegorzowi Królowi dziękuję za ofiarowany fragment blatu, naprawę i
przykręcenie drzwiczek pod zlewem.     
    42. Jednej z pań z bliskiego sąsiedztwa dziękuję za ofiarowane 40 sztuk książeczek dla
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dzieci „O chłopcu, który oddał swe serce ubogim”. Rozdam je wśród nagród za różańce.
 
 
    43. Pani Anna Michalik przeszyła kolejne story (6 także ofiarowała od siebie). Przy
wieszaniu ich pomagali jej mąż Edward z synami Kamilem i Mateuszem. Bóg zapłać.     
    44. Dziękuję p. Barbarze Wacławiak za ofiarowane 50 cebulek tulipanów (już je posadziły
wczoraj pracujące panie).     
    45. Także dwie kolejne listwy ofiarował nam jeden z parafian. Pani Krok dziękuję za
wypranie ścierek po sprzątaniu starej plebanii.     
    46. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Józef i Kazimiera Ślipek; Małgorzata Mężyk;
Mieczysław i Olga Kantor. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Jan i Elżbieta Poręba;
Jerzy i Zofia Stańczyk; Marian i Maria Wyszowscy.     
    47. 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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