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XXXIV Niedziela Zwykła „Chrystusa Króla” – 26 listopada 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 26 XI – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata( XXXIV Niedziela Zwykła)

  

Środa – 29 XI – rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP

  

Czwartek – 30 XI – Święto św. Andrzeja Apostoła

  

I Piątek – 1 XII – wotywa o NSPJ

  

I Sobota – 2 XII – wsp. dow. bł. Romana Chylińskiego, prezb.; albo: wotywa o Niepokalanym
Sercu NMP

  

I Niedziela – 3 XII –I Niedziela Adwentu; albo: wsp. św. Franciszka Ksawerego, prezb.
(opuszcza się)
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    1. Liturgia Słowa przypomina nam wszystkim, że jedynym Panem naszego życia i
wieczności i Królem Wszechświata jest Jezus Chrystus.   
    2. W tę niedzielę przypada Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – po każdej
Mszy św. Adoracja IHS i Akt Oddania NSPJ.   
    3. Publicznie oddajemy dziś cześć Jezusowi Chrystusowi Królowi – jest to także święto
patronalne Akcji Katolickiej, KSM-u i LSO.   
    4. Za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi
można zyskać odpust zupełny (zwykłe warunki).   
    5. W naszej parafii w tym roku zawiązało się dziś i zainicjowało swą działalność Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży (KSM).   
    6. Zachęcam kolejnych młodych o zgłaszanie się u mnie do KSM: studentów, uczniów ze
szkół średnich i starszych klas gimnazjalnych.   
    7. Dziś o godz. 9:00 liturgię obstawia muzycznie młodzieżowy zespół „Siewcy Miłości”.  
    8. O godz. 10:30 czytania mszalne z racji swego patronalnego święta biorą członkowie Akcji
Katolickiej. Przedstawiciele są w katedrze.   
    9. Niedziela Chrystusa Króla kończy Liturgiczny Rok Kościelny – I Niedziela Adwentu jest
już początkiem nowego Roku Liturgicznego.   
    10. Ta niedziela (26 XI) szóstą niedzielą synodalną z własną liturgią i homilią o świeckich
wyznaczonych przez ks. Biskupa.   
    11. We wtorek 28 XI przypada 8 rocznica konsekracji biskupie Pasterza naszej diecezji ks.
bpa Andrzeja Jeża – polecam Go modlitwie.   
    12. Także we wspólnocie parafialnej modlić się będziemy podczas liturgii w Jego intencji
(formularz Mszy św. „za biskupa”).   
    13. We środę 29 XI rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia
NMP (w piątek 8 XII).   
    14. We czwartek (30 XI) przypada Święto św. Andrzeja Apostoła – Msze św. rano o 6:30 i
wieczorem o 17:00 (od 16:00 – spowiedź św.).   
    15. W tym tygodniu przypada I piątek, I sobota miesiąca. Msze św. z litaniami rano i
wieczorem – po Mszach św. o 17:00 Adoracja IHS.   
    16. W ten grudniowy I piątek (1 XII) spowiedź przez półtorej godziny przed Mszą św.
wieczorną, czyli od 15:30.   
    17. W I piątek 1 XII Msze św. o 6:30, o 15:00 (Godzina Miłosierdzia z Mszą św.) i o 17:00 –
adoracja ogólna od 13:30 do 22:00   
    18. W I piątek zwyczajowo od 13:30 objazd do chorych ks. wikariusza (wedle spisu
zgłoszonych chorych). Nie składamy żadnych zapłat!   
    19. W I sobotę 2 XII Msze św. o 6:30 i 8:00, a także i wieczorem o 17:00. Koniec „okresy
zwykłego części drugiej”.   
    20. 3 grudnia już I Niedziela Adwentu. Nie ma już popołudniowych wypominków
„listopadowych”; odtąd „roczne” przed 7:00 i 9:00.   
    21. I niedziela (3 XII) adoracyjna – zmiana tajemnic męskich po 7:00. Za tydzień w II
niedzielę zmiana tajemnic róż żeńskich po 7:00.   
    22. Też w II niedzielę miesiąca – składka na potrzeby parafii; zaś w II środę miesiąca –
modlitwa Akcji Katolickiej za ojczyznę (z Koronką) zamiast Godzinek o NMP; natomiast w III
środę miesiąca – modlitwa AK za synod.   
    23. Intencja ogólna wyznaczona na grudzień do modlitwy różańcowej: „Aby osoby starsze,
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wspierane przez rodziny i przez wspólnoty chrześcijańskie, współpracowały, wykorzystując
mądrość i doświadczenie, w przekazywaniu wiary i wychowaniu nowych pokoleń”.   
    24. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie kobieca Róża św. siostry
Faustyny – zelatorki Marty Chochla.   
    25. W I niedzielę grudnia za tydzień 3 XII – rozpoczęcie tegorocznego Adwentu i nowego
roku liturgicznego. Po Mszach św. Adoracja IHS.   
    26. Po niej od 4 XII rozpoczną się Roraty o NMP – Msze roratnie z lampionami będą od
poniedziałku do piątku o 17:00 a w soboty o 6:00.   
    27. Tegoroczne Roraty przeżywać będziemy ze św. Józefem pod hasłem: „Strażnik
Skarbów” ( o św. Józefie będą homilie i plansze).   
    28. W miony czwartek u córki w Krynicy zmarła licząca 93 lata nasza parafianka śp.
Antonina Kocemba. Różaniec przy zwłokach w starym kościele codziennie (w piątek o 18:00,
wczoraj o 17:00 i dziś o 15:30). Pogrzeb jutro o 11:00 (o 10:30 – wprowadzenie).   
    29. W miniony piątek na kolejne szkolenie do Ciężkowic pojechały 2 nasze animatorki
(przewodniczki DSM): Anna Janus i Kinga Jelito.   
    30. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych –
w tym tygodniu: w środę o 16:00 – zbiórka aspirantów, w środę o 16:00 – cotygodniowe
spotkanie DSM, w piątek o 18:00 – pierwsze spotkanie KSM na starej plebanii, w sobotę o
godz. 9:00 – próba dziecięcej scholii parafialnej.   
    31. W najbliższą sobotę w Kamionce Wielkiej o godz. 9:00 rozpocznie się międzyparafialny
„Kurs Lektorski” – od nas zgłosili się następujący kandydaci: Czyżycki Kamil, Górka Kacper,
Groń Dawid, Michalik Mateusz, Siedlarz Kamil, Siedlarz Patryk, Uroda Krystian.   
    32. Msza św. z okazji „biegu mikołajkowego” dla drużyn ZHP z powiatu nowosądeckiego
będzie odprawiona w naszym kościele o 1:00 nocy z soboty na niedzielę z 2/3 grudnia.   
    33. Wydatki tego tygodnia: Na posiłki w czasie wizytacji. Za dwie pizze dla robotników
pracujących w sobotę.   
    34. Zakupione w „wod-Kan” akcesoria hydrauliczne; bateria do umywalki stojącej „jaspis”;
przedłużka 1/2 „ivena”; redukcja 1/2 „ivena; rura hormon. „alpinie” WC; zawór kątowy „schell”
Comfort; zawór komb. „schell” Sanla; rura PP; filtr USTM – wkład piankowy; gniazdo syfonu
„alpinie” do umywalki.   
    35. Za roboty hydrauliczne. Wpisowe dla dziewcząt z DSM szkolących się na kursie
przewodniczek w Ciężkowicach.   
    36. Naprawa połamanych łopat i sztychówek oraz taczek (spawanie); naprawa grzejnika i
podwieszanej lampy.   
    37. Środki czystości do sprzątania na starej plebanii; za nową patelnię.  
    38. Dziękuję za sobotnią pracę mężczyznom z grupy dziesiętnika Kazimierza Bochenka –
pracowali: Bochenek Kazimierz, Bochenek Roman, Ptaszkowski Andrzej, Ptaszkowski
Krzysztof (za niego Ptaszkowski Andrzej), Marszałek Marian (Marszałek Mirosław i Marszałek
Grzegorz), Czesław Bogdański (za niego Ogorzałek Filip). Panowie ci układali korytka
betonowe wzdłuż drogi na cmentarz. Dzięki.
 
    39. Dziękuję też p. Rafałowi Smólczyńskiemu za ofiarę 50 zł zamiast sobotniej pracy w dniu
18 listopada.   
    40. Jeśli nie będzie śniegu, to na tę sobotę proszę do pracy panów z grupy dziesiętnika Sta
nisława Karpiela.
Tym razem będzie nadal praca przy kładzeniu kolejnych betonowych korytek spustowych przy
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drodze na cmentarz. Jak zwykle bardzo liczę na obecność.
 
    41. W tę najbliższą sobotę nadal nie będzie pracy kobiet z grupy kolejnego dziesiętnika. Na
razie jest przerwa w grupach żeńskich.   
    42. Jeśliby ktoś miał po domach pamiątki po Łemkach typu zdjęcia listy, książki pisane
cyrylicą, różne przedmioty kościelne czy domowe – to chętnie przyjmę. Jeśli nie oryginały to
zrobimy zdjęcia. W domach często się marnują, a tu w muzeum oglądane będą żyły.   
    43. Zawiozłem do złocenia w Krakowie dwa kolejne kielichy (puszki) do przechowywania
Komunii Św. oraz będące w opłakanym stanie naczyńko na oleje używane przy chrzcie – będą
gotowe: naczyńko na kolejny chrzest 10 XII , zaś kielichy na święta Bożego Narodzenia.
 
    44. Dziękuję trzem sołtysom za zorganizowanie korytek najazdowych – jak już
wspomniałem, są kładzione przy drodze na cmentarz.   
    45. Dziękuję p. Krzysztofowi Groniowi za dowóz dziewcząt z DSM na szkolenie do Ośrodka
Rekolekcyjnego w Ciężkowicach.   
    46. Dziękuję rodzinie A. i G. Skoczeń za ofiarowane trzy worki puzzli i dziecięcych gier
planszowych do biblioteki starej plebanii.   
    47. Dziękuję pewnej rodzinie za ofiarowane 3 donicowe kwiaty do starej plebanii; zaś 2
paniom za zabezpieczenie na zimę kwiatów koło kościoła i figury MB.   
    48. Nadal proszę o zachowaniu porządku na cmentarzu przy okazji sprzątania – sortujmy do
kontenera szkło i wkłady zniczy, a żywe rośliny na pryzmę obok niego.   
    49. Msze św. gregoriańskie za naszego parafianina śp. Mariana Gronia od środy 22 XI
odprawia w Krakowie w kaplicy domowej wspólnoty zakonnej „Domu Pisarzy” przy ul.
Kopernika 26 w Krakowie ks. Kazimierz Trojan, jezuita, pochodzący z parafii Kamionka Wielka.
 
    50. Proszę o nabranie już zimowego nawyku zamykania drzwi kościoła przy wchodzeniu i
wychodzeniu z nabożeństw – jest ogrzewany!   
    51. Przy okazji przypominam, iż póki co nie ulegają zmianie opłaty na cmentarz i
ogrzewanie – wynoszą 70 zł od rodziny (30 zł + 40 zł); można je składać od poszczególnych
rodzin w kopertach na tacę lub przelewem – bo są już wydatki, jako że grzeje się od 3 tygodni.
 
    52. Dni skupienia dla narzeczonych organizowane są w każdą 4 niedzielę miesiąca w
Nowym Sączu w parafii MB Niepokalanej (w Białym Klasztorze) w „Wieczerniku” domu
katechetycznego o 10:30 (ul. Królowej Jadwigi 44). Szczegóły rozpiski –w gablocie.   
    53. W nocy z 1/2 grudnia w kościele bł. Karoliny w Tarnowie nocne „czuwanie ekspijacyjne”
Apostolstwa Trzeźwości. Program – gablota.   
    54. 9 – 10 XII w Szkole Podstawowej w Szymbarku odbędą się Diecezjalne Warsztaty
Muzyczne. Rozpoczynają się w sobotę (9.12) o g. 10 00 a kończą w niedzielę (10.12) o g.
15 00. Koszt udziału 30 zł., w tym
wyżywienie. Zapisy do 1 grudnia na Stronie Wydziału Duszpasterstwa Młodzieży
(mlodziez.diecezja.tarnow.pl) – formularz zgłoszeniowy lub telefonicznie pod numerem 513 330
573.   
    55. W UG w Kamionce Wielkiej można składać wnioski o dofinansowanie wymiany pieca
węglowego na nowy kocioł gazowy i na pelet.   
    56. Europejskie Spotkanie Młodych Taizé w Bazylei! ITER przy współpracy Wydziału
Duszpasterstwa Młodzieży koordynuje przejazd na Europejskie Spotkanie Młodych Taizé do
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Bazylei dla grup z Diecezji Tarnowskiej. Koordynatorem diecezjalnym ds. Taizé jest ks.
Krzysztof Orzeł. Tegoroczne spotkanie (łącznie z dojazdem) trwa od 27.12.17 do 2.01.18.
Wszelkie grupy organizujące wyjazd z terenu naszej diecezji należy zgłaszać do 1 grudnia na: 
http://taize.fr/pl_article5679.html 
Kontakty do wszystkich grup oraz punktów, które zarejestrowały się indywidualnie można
uzyskać pod adresem: 
http://taize.fr/pl_article22045.html
Przewidywany koszt przejazdu połączony ze zwiedzaniem Pragi i Wiednia to: 400 - 440 zł (w
zależności od liczby uczestników). Wszelkie informacje szczegółowe i wątpliwości proszę
kierować na adres 
pielgrzymki@ddpt-iter.pl
lub tel. 728 817 147. 
Już w Bazylei płaci się bodajże 50 euro - wyżywienie i transport w obrębie wydarzeń
związanych ze spotkaniem + pokrycie kosztów organizacyjnych.
 
    57. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Jan i Anna Nowak; Andrzej Pancerz;
Stanisław i Czesława Szczurek. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Sebastian i
Krystyna Borkowski; Stanisław i Zdzisława Poręba; Czesław i Sylwia Poręba.   
    58. .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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