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Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) – 14 kwietnia 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela Palmowa – 14 IV – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej (rozpoczynająca Wielki
Tydzień)

  

  

Wielki Czwartek – 18 IV – Msza Wieczerzy Pańskiej (pamiątka ustanowienia Eucharystii i
kapłaństwa)

  

  

Wielki Piątek – 19 VI – Liturgia Męki Pańskiej (rozpoczęcie nowenny przed Świętem
Miłosierdzia)

  

  

Wielka Sobota – 20 IV – Wigilia Paschalna w Wielką Noc (prowadząca ku porannej Rezurekcji)
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Niedziela Wielkanocna – 21 IV – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego (I dzień świąt
wielkanocnych)

  

  

Poniedziałek Wielkanocny – 22 IV – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (II dzień świąt
wielkanocnych)

  

    
    1. Liturgia Słowa przypomina nam, iż „Hosanna” i „Ukrzyżuj Go” tak bliskie są sobie także w
naszym życiu, jako i w życiu Zbawiciela.     
    2. To już Niedziela Palmowa, czyli Niedziela Męki Pańskiej – zgodnie z zapowiedzią 15
minut przed „sumą:, czyli o 10:15 gromadzimy się przy starym kościele z palmami, by stamtąd
po ich poświęceniu ruszyć w procesji do nowego kościoła.     
    3. Po „sumie” nagrodzone będą palmy wykonane własnoręcznie w rodzinach.    
    4. Po „prymarii” o godz. 8:00 dziś zmiana tajemnic w Różach Kobiet.    
    5. W Niedzielę Palmową podczas Mszy św. popołudniowej, czyli około 14:30, łaski chrztu
dostąpi dziecko: Lena Dorota Stojda.     
    6. Składka z Niedzieli Palmowej, jako jałmużna wielkopostna, przeznaczona jest na Wyższe
Seminarium Duchowne w Tarnowie.     
    7. Z racji drugiej niedzieli miesiąca dziś także zapowiadana druga część składki
inwestycyjnej w kopertach po 50 zł od każdego pracującego oraz wedle uznania i skromnych
możliwości od emerytów i rencistów: na zapłacenie tynkowania podziemi (32 400 zł).     
    8. W tym roku jeszcze jedna trzecia taka składka będzie po wakacjach na zapłacenie
posadzki w kaplicy i innych pomieszczeniach podziemi.     
    9. Ks. Biskup wystosował komunikat, który z racji zeszłotygodniowych Rekolekcji
odczytywany jest w tę Niedzielę Palmową.     
    10. Niedziela Palmowa 14 IV wprowadza nas już w obchody Wielkiego Tygodnia (jego
program jest na oddzielnych kartkach).     
    11. W Wielki Poniedziałek i Wielki Wtorek Msze św. o 6:30 – pół godziny wcześniej
możliwość spowiedzi św. dla wracających z zagranicy.     
    12. W Wielką Środę o 17:30 Droga Krzyżowa (włączone w nią są dzieci pierwszokomunijne)
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oraz o 18:00 Msza św. z Nowenną do MBNP.     
    13. Wielki Czwartek rozpoczyna Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania
Pańskiego (oprawę muzyczną przygotował nasz chór).     
    14. W Wielki Czwartek uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej odprawiona będzie o 18:00
– jest ona na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy.     
    15. Jest to też pamiątka ustanowienia przez Jezusa dwóch sakramentów: Eucharystii i
kapłaństwa (w modlitwie pamiętajmy o księżach).     
    16. W Wielki Czwartek 18 IV Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ciemnicy trwać będzie
po tej Mszy św. aż do północy (24:00).     
    17. W Wielki Piątek 19 IV przepiękna Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 17:00.  
 
    18. Adoracja zaś trwa przez cały dzień najpierw w Ciemnicy, a wieczorem przy Grobie
Pańskim.     
    19. W Wielki Piątek będą odprawione dwie Drogi Krzyżowe: o godz. 9:00 odśpiewana przez
świeckich oraz o 15:00, czyli w Godzinie Konania Chrystusa połączona z Koronką do Bożego
Miłosierdzia poprowadzona przez nieformalną grupę czcicieli Bożego Miłosierdzia.     
    20. W Wielki Piątek podczas liturgii Krzyż adorują tylko ministranci, lektorzy, szafarze, Rada
Parafialna, zelatorzy Róż i Caritas – a pozostali wierni podchodzą do ucałowania krzyża po
skończonej liturgii w czasie Gorzkich Żali.     
    21. Ofiary zbierane przy adoracji Krzyża w Wlk. Piątek i Wlk. Sobotę – są na utrzymanie
miejsc kultu w Ziemi Świętej.     
    22. Dzieci, które zbierały do skarbonek jałmużnę wielkopostną, składają ją obok tacy przy
ucałowaniu krzyża.     
    23. W Wielki Piątek bezpośrednio po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej śpiewać będziemy
trzy części Gorzkich Żali (pierwszą zaśpiewa chór, a dwie pozostałe już sami wierni). Po I
części – ostatnie Kazanie Pasyjne.     
    24. Po zakończeniu liturgii w Wlk. Piątek obnaża się ołtarz. Odpusty zupełne można zyskać
w Wlk. Czwartek i Wlk. Piątek.     
    25. Przez cały Wielki Piątek obowiązuje nas ścisły post (posilamy się 3 razy dnia, w tym
dwa razy lekko i raz do syta: obowiązuje od 18 do 60 lat) i abstynencja od pokarmów mięsnych
(obowiązuje od 14 lat do końca życia).     
    26. W Wlk. Sobotę 20 IV Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 20:00 – (9:00, 10:00,
11:00 – święcenie pokarmów); (Adoracja od 6:00 do 20:00).     
    27. Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Triduum Paschalnego we Wielką Sobotę
– od 6:00 do 20:00 (przy Grobie Pańskim)
 

  

    
    -  godz. 19:00 Adorację przy Grobie prowadz Harcerze (Młodzież o 14:00).  
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    1. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów wielkanocnych nastąpi trzy razy – o godzinach
9:00, 10:00 i 11:00.     
    2. W Wielką Sobotę wieczór na liturgię Wigilii Paschalnej proszę przynieść świece (mogą
być nabyte Paschaliki).     
    3. W Wielką Sobotę oraz w Wielkanoc pamiętajmy też o naszych zmarłych. Można na
cmentarz zabrać darmowo rozdane stare paschaliki.     
    4. W Wielką Sobotę zaleca się także w miarę możności powstrzymanie się od pokarmów
mięsnych.     
    5. W Niedzielę Wielkanocną 21 IV na rezurekcję przychodzimy na godz. 6:00 (proszę
zabrać feretrony!)     
    6. Pozostałe Msze św. będą o 9:00 (śpiewa schola) – 10:30 (śpiewa chór) – 12:00 (śpiewa
zespół „Siewcy Miłości”). Nie ma o 14:30!
 
 
    7. Msze św. w Poniedziałek Wielkanocny 22 IV: 7:00 – 9:00 (zespół) – 10:30 (schola) – 12:0
0
(chór). Nie ma o 14:30!
 
 
    8. Chór śpiewać będzie w Niedzielę Wielkanocną na „sumie” o 10:30 oraz w Poniedziałek
Wielkanocny o 12:00.     
    9. Drogi Krzyżowe w tym tygodniu:     
    10. ogólna dziś o 8:00 – śpiewana przez świeckich na melodię kalwaryjską     
    11. dla dzieci w Wielką Środę o 17:30 (prowadzą dzieci przygotowujące się do pierwszej
Komunii Świętej)     
    12. dwie ogólne w Wielki Piątek: o 9:00 (śpiewana przez świeckich) i o 15:00 z Koronką do
Bożego Miłosierdzia (czciciele Miłosierdzia Bożego)     
    13. Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym – w tę niedzielę o 13:30 (po nich bezpośrednio
Msza św. popołudniowa już bez kazania).     
    14. W czasie Gorzkich Żali składka zbierana jest na urządzenie Ciemnicy i Grobu
Pańskiego (dekoracje i kwiaty).     
    15. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej czy też Gorzkich Żali można zyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami.     
    16. Wraz ze zmianą czasu na letni, po rekolekcjach nabożeństwa popołudniowe w dni
powszednie są o 18:00 (a nie jak dotąd o 17:00).     
    17. Spotkania formacyjne, zbiórki i próby różnych grup parafialnych – terminy i godziny tych
spotkań:     
    18. ● we wtorek o 10:00 – próba scholi    
    19. ● w środę o 17:00 – spotkanie DSM (ustalenie adoracji w Ciemnicy i przy Grobie)    
    20. ● w czwartek o 9:00 – zbiórka lektorów (obecność!); ● w czwartek o 9:45 – zbiórka
ministrantów (obecność!)     
    21. W ten wtorek o 13:30 spotkanie Caritas i Akcji Katolickiej na starej plebanii (dla
pakowania świątecznych paczek i robienia stroików).     
    22. W miniony piątek dokonano wśród młodzieży z KSM wyborów zarządu: prezes KSM –
Magdalena Witek; zastępca – Kamila Laskosz; skarbnik – Barbara Janus. Gratuluję.     
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    23. Do I Komunii Świętej przygotowuje się 21 dzieci z klas III obu Szkół Podstawowych (14
z Królowej Górnej oraz 7 z Królowej Polskiej).     
    24. Wychowawczyni III klasy z Królowej Górnej ofiarowała 120 zł na różańce dla swych 14
wychowanków idących do I Komunii św.     
    25. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
Narodzenia NMP, zel. Władysławy Królewskiej.     
    26. Spowiedzi w dekanacie przed świętami: 5 III wtorek – Mogilno (9:00-12:00 i
14:30-17:00); 29 III sobota – Bogusza (16:00-17:30); 2 IV wtorek – Łabowa (8:30-12:00 i
14:30-18:00); 2 IV wtorek – Nowy Sącz, św. Rocha (14:30-17:00); 6 IV sobota – Paszyn
(9:30-10:15 i 14:30-18:00); 9 IV wtorek – Mystków (8:00-11:30 i 16:30-19:30);
10 IV środa – Królowa Górna (14:00
-17:00); 11 IV czwartek - Cieniawa (14:00-17:00; 13 IV sobota – Zawada MBB (14:30-18:00);
14 IV niedziela – Maciejowa (14:00-17:00); 15 IV poniedziałek - Mogilno (14:30-19:00); 15 IV
poniedziałek – Nawojowa (8:30-12:00 i 14:30-18:00); 16 IV wtorek – Kamionka Wielka
(8:00-9:30 i 16:00-19:00); 17 IV środa – Nowy Sącz „Biały Klasztor” (8:30-10:00; 10:30-12:00;
14:30-16:00; 16:30-18:00; 18:30 – 19:30).
 
 
    27. Wydatki tego tygodnia: Zakup nagród na „konkurs palm” (albumy, książki, i dekoracyjne
świece-symbole).     
    28. Węgle trybularzowe do kadzidła. Papier do drukowania biuletynu. Szczotka do WC w
kościele.     
    29. Artykuły spożywcze zakupione na gorący posiłek podany do stołu w przerwie spowiedzi.
 
 
    30. Owoce i napoje do kuchni na spowiedź parafialną – 45,29 zł. Dwie pizze dla mężczyzn
pracujących w tę sobotę.     
    31. Herbata, kawa mielona i ziarnista, cukier, cytryny zakupione przy okazji prac sobotnich.  
 
    32. Obrazki pierwszokomunijne dla 21 dzieci (te pieniądze wrócili rodzice!).    
    33. Do zapłacenia jest: ostatnia zimowa transza za gaz w kościele 1816,03 zł. oraz
rachunek za prąd w obu kościołach 2082,46 zł + 289,03 zł.     
    34. Zamówiłem: 20 donicowych wielkokwiatowych hortensji (po 5 sztuk w czterech kolorach:
biały, czerwony, fioletowy i niebieski) oraz 20 doniczek azalii (po 10 sztuk w kolorze białym i
czerwonym).     
    35. Na zakończenie rekolekcji zebrano składkę w wysokości 2567,53 zł – sumę tę ks.
Stanisław przeznacza na opłaty wyjazdu tymbarskich ministrantów na finał Mistrzostw Polski w
Piłkę Nożną Ministrantów 1-2 maja br., do którego się dostali.     
    36. W minioną niedzielę zostało złożonych kilka kopert na podziemia kościoła – razem na
sumę 950 zł (imienne podziękowanie w gablocie).     
    37. Na stoliku przy chrzcielnicy do nabycia ostatnie wielkanocne baranki – ofiara za nie: nie
mniej niż po 5 zł.     
    38. Są też stare paschaliki z 2013 roku, a więc pozostałe sprzed dwóch lat przed moim
przyjściem do parafii w 2015 r. Są one już mocno zmitygowane, podtopione od gorąca – można
je darmowo pobrać na cmentarz na groby. Leżą w pudełku obok stolika.    
    39. Niestety w czasie rekolekcji szkolnych została skradziona skarbonka z pieniędzmi za
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baranki – były tam ofiary z poniedziałku i wtorku.     
    40. Jeśli ktoś zauważył jakieś dziecko, które posiada nagle większą sumę pieniędzy lub
kogoś innego – proszę by mi to zgłoszono.     
    41. Też w tę sobotę przed południem na naszych oczach młodzian wtargnął czerwonym
autem dosłownie na 1 minutę na dolny parking kręcąc „bączki” wyrozrzucał kliniec na wszystkie
strony i pośpiesznie odjechał. Potem wszystko to musiał równać i zmiatać nasz gospodarz.
 
 
    42. Dziękuję 5 mężczyznom z grupy dziesiętnika Marii Rymanowicz za robotę wykonaną
przy plantowaniu ziemi na zboczu nad kościołem oraz przy fosie pod łąką pod cerkwią –
pracowali: Stanisław Rymanowicz, Józef Ślipek, Kazimierz Stelmach, Mieczysław Kantor (za
niego syn Paweł), Janusz Górski (za niego Michał Poręba).
 
 
    43. Zamiast pracy we wcześniejszej dziesiątce ofiarę złożył: Robert Duda (50 zł).     
    44. Dziękuję 1 kobiecie, 2 mężczyznom i 4 dzieci z grupy dziesiętnika Stanisława
Ruszkowicza  za pracę przy
oczyszczeniu donic z chryzantem i posortowaniu z nich ziemi – wykonały ją: Krystyna Świgut,
Ewa Ruszkowicz (za nią mąż Stanisław), Alicja Czernecka (za nią Andrzej Czernecki), Maria
Janus (za nią córka Anna), Marzena Apola (za nią córka Magdalena), Stanisława Wolak (za nią
Justyna Janus), Bożena Wolak (za nią Jacek Janus). Panowie: Stanisław Ruszkowicz i Andrzej
Czernecki pracowali z grupą mężczyzn.
 
 
    45. Zamiast pracy ofiarę złożyły: Izabela Michalik (50 zł); Genowefa Kasprzyk (50 zł);
Katarzyna Wolak (50 zł).     
    46. Na czas świąt i odpustu następuje przerwa w sobotnich pracach społecznych dziesiątek
zarówno mężczyzn jak i kobiet.     
    47. W sklepach na terenie parafii i w przedsionku świątyni wystawione są kosze „Caritas” na
produkty spożywcze dla potrzebujących.     
    48. Dziękuję chórowi i solistom za przygotowanie na Niedzielę Palmową i na Wielki Piątek
śpiewu Pasji, czyli opisu Męki Pańskiej.     
    49. Dziękuję naszej parafiance Elżbiecie Chełminiak, za uszycie złotych zasłonek i serwety
do tabernakulum w bocznej kaplicy.     
    50. Dziękuję Januszowi Gaborkowi za użyczenie zagęszczarki i ubicie klińca na zakolu przy
cmentarzu (pomagał mu syn Krzysztof).     
    51. Dziękuję Józefowi Ślipkowi za darmową pracę: pogięcie kilkudziesięciu koluszek z drutu
na kotwy do wzmocnienia agrowłókniny nad potokiem oraz pospawanie z żebrówki 15 „tauek”
do linek oporowych mocujących lampy nad potokiem (ze złomowego drutu i swojego materiału).
 
 
    52. Dziękuję za ryzę papieru (500 sztuk) ofiarowaną przez Katarzynę Kumorek.    
    53. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Renata, Bogusław Baran; Czesława,
Jacek Kachniarz; Joanna Kachniarz. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny (opuszczone
wcześniej): Aneta, Albin Florek; Monika, Paweł Zielińscy; Katarzyna, Grzegorz Oleksy.   
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    54. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł);
„Niedziela” (5 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).   
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