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II Niedziela Wielkanocna (Miłosierdzia Bożego) – 28 kwietnia 2019

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 28 IV – II Niedziela Wielkanocna czyli Miłosierdzia Bożego (Oktawa Wielkanocy;
także Niedziela Synodalna); albo: wsp. dow. św. Piotra Chanela, prezb. i męcz.; oraz: św.
Ludwika Marii Grignion de Montfort, prezb. (opuszcza się)

  

  

Poniedziałek – 29 IV – Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziew. i dokt. Kośc., patronki Europy

  

  

Wtorek – 30 IV – Uroczystość św. Wojciecha, bpa i dokt. Kośc. (przeniesiona z 23 IV); albo:
wsp. dow. św. Piusa V (opuszcza się)

  

  

I Środa – 1 V – wsp. dow. św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika)
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I Czwartek – 2 V – wsp. św. Atanazego, bpa i dokt. Kośc.

  

  

I Piątek – 3 V – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski – Głównej Patronki
Polski

  

  

I Sobota – 4 V – wsp. św. Floriana, męcz.

  

  

I Niedziela – 5 V – III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna

  

    
    1. Liturgia Słowa zaprasza nas dziś do uczczenia Miłosierdzia Boga, który nad nami czuwa i
jego praktykowania względem bliźnich.     
    2. W tę niedzielę 28 IV przypada II Niedziela Wielkanocna – czyli Niedziela Miłosierdzia
Bożego (to także Niedziela Synodalna).     
    3. W naszej parafii przypada dziś odpust „ku czci Bożej Opatrzności” wyznaczony na ten
dzień dekretem Księdza Biskupa.     
    4. Z racji uroczystości odpustowej „suma” o g. 11:00 (pół godziny później niż zwykle) z
procesją. Pozostałe: 7:00; 9:00; 14:30 oraz o 17:00.

 2 / 6



II Niedziela Wielkanocna (Miłosierdzia Bożego) – 28 kwietnia 2019

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 28 kwietnia 2019 07:10 - Poprawiony czwartek, 02 maja 2019 17:32

 
 
    5. Kazania odpustowe dziś do południa wygłosi ks. prof. dr hab. Józef Augustyn SJ, autor
wielu publikacji z psychologii duchowości.     
    6. Celebrę „sumy odpustowej” przyjął też ksiądz biskup Jan Sobiło z Zaporoża na Ukrainie.
Serdecznie ich witam w naszej parafii.     
    7. W czasie „odpustowej sumy” poświęcony będzie obraz olejny ojca Józefa Andrasza, który
zastąpi fotokopię w kaplicy Adoracji IHS (namalowany przez artystę malarza, absolwenta
krakowskiej ASP, Witolda Kubichę, nauczyciela w Katolickim Liceum Plastycznym w N. Sączu.
 
 
    8. W tę Niedzielę Miłosierdzia podczas Mszy św. o godz. 9:00 ochrzczone będzie kolejne
dziecko w naszej parafii: Florian Janiczek.     
    9. Wieczorem, po dodatkowej Mszy św. „rozesłania” o godz. 17:00 w nowym kościele,
wyrusza pielgrzymka do Medjugorie (do 5 maja).     
    10. Dziś przed świątyniami prowadzona jest w diecezji zbiórka do puszek na Caritas
Diecezji Tarnowskiej.     
    11. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia o godz. 17:30 „TV Trwam” wyemituje premierowy film
„Ojciec Andrasz – kierownik duchowy sekretarki Bożego Miłosierdzia”. Zdjęcia do tego filmu
były kręcone również w naszej Parafii z udziałem Parafian. Polecam.     
    12. W Niedzielę Miłosierdzia rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia (od 28 IV do 4 V); po
południu odczytany będzie List Episkopatu o wolontariacie.     
    13. 28 IV przypada też niedziela modlitw za kierowców (zawsze ostatnia niedziela kwietnia).
 
 
    14. Od południa w wigilijną sobotę do północy w Niedzielę Miłosierdzia można zyskać
odpust zupełny (odmawiając Koronkę do Miłosierdzia).     
    15. Po Niedzieli Miłosierdzia znów niedzielne Msze św. popołudniowe o 14:30 wrócą do
cerkwi (aż do odpustu na Narodzenie NMP 8 IX).     
    16. Wraz ze zmianą czasu na letni nabożeństwa popołudniowe w dni powszednie są o
18:00 (a nie jak wcześniej o 17:00).     
    17. Od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego w miejsce „Anioł
Pański” odmawia się „Regina coeli”.     
    18. Trwają rozpoczęte w środę w Oktawie Wielkanocy (24 IV) „Msze św. gregoriańskie” za
śp. Marię Siedlarz (odprawiane w Świdnicy).     
    19. Dziś wydany jest trzechsetny okrągły numer „Biuletynu Parafialnego”.    
    20. W poniedziałek 29 IV przypada Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora
Kościoła – patronki Europy: Msze św. o 6:30 i 18:00.     
    21. W poniedziałek 29 IV przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie
II wojny światowej.     
    22. Też w poniedziałek rozpoczyna się nowenna przed Uroczystością św. Stanisława, bpa i
męcz. – patrona naszej diecezji (29 IV – 7 V).     
    23. We wtorek 30 IV przypada liturgiczna Uroczystość św. Wojciecha, bpa i dokt. Kośc.
(przeniesiona z wtorku 23 IV).     
    24. We wtorek wieczorem w przededniu maja rozpoczyna się wigilijne nabożeństwo majowe
ku czci NMP.     
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    25. We wtorek 30 IV o 17:30 w sali Przemienienia przy Bazylice w N. Sączu zaczyna się
„Seminarium Odnowy Wiary z JP II” (patrz: plakat).     
    26. W środę 1 maja rozpoczynają się oficjalnie Nabożeństwa Majowe ku czci MB – majówki
o 18:00, a po nich bezpośrednio Msza św.     
    27. Majówki codziennie w dni powszednie o 18:00, a w niedziele o 14:00 (o 14:30 Msza
św.).     
    28. W środę 1 maja wspomnienie liturgiczne św. Józefa Rzemieślnika czy też Robotnika –
państwowe Święto Pracy.     
    29. W I środę też (1 V) w naszej parafii jak co miesiąc w ten dzień „dzień misyjny” –
wieczorem zmiana tajemnic w Różach Misyjnych.     
    30. W Paszynie Odpust ku czci św. Józefa Rzemieślnika – suma o godz. 11:00.    
    31. W naszej parafii w środę 1 maja o 14:00 ślub pary narzeczeńskiej: Anna Witek –
Arkadiusz Sekuła.     
    32. W I czwartek (2 V) Msze św. rano o 6:30 i wieczorem o 18:00 Majówka z Mszą św. – to
Wotywa o Eucharystii (modlitwa o powołania).     
    33. Od 15:00 do 20:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu przez kandydatów do
bierzmowania z klas VI i VII.     
    34. 2 maja w czwartek przypada też w Polsce Dzień Flagi i Dzień Polonii i Polaków za
granicą.     
    35. W I czwartek oraz I piątek spowiedź przez pół godziny od 17:30.    
    36. W I piątek 3 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, głównej Patronki
Ojczyzny. Msze św. o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 15:00 i 18:00.     
    37. W Państwie Polskim 3 maja przypada Rocznica Konstytucji 3 Maja (1791 r.), a w
Kościele dzień Modlitw za Emigrację.     
    38. Z racji Uroczystości Maryjnej nie obowiązuje post piątkowy od pokarmów mięsnych.    
    39. Po obiedzie ks. wikary udaje się do chorych po domach z Komunią Świętą (z
możliwością spowiedzi św. i sakramentu namaszczenia).     
    40. W I sobotę maja (4 V) Msze św. o 6:30 – 8:00 oraz po południu o 18:00 (Majówka z
Adoracją IHS, a po niej Msza wotywna o NMP).     
    41. W sobotę 4 maja obchodzi się „święto patronalne strażaków” w dniu ich patrona św.
Floriana. (to patron zawodów związanych z ogniem).     
    42. Pragnę jeszcze raz przypomnieć, że tegoroczne Święto Caritas odbędzie się wyjątkowo
na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia, czyli w sobotę 4 maja 2019 od godz. 10.00 w
Ciężkowicach (kościół parafialny).     
    43. W niedzielę 5 maja przypada I niedziela miesiąca – po każdej dopołudniowej Mszy św.
Adoracja IHS.     
    44. Po 7:00 jak zwykle w I niedzielę miesiąca zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn (w
Różach Kobiet – w II niedzielę maja).     
    45. Popołudniowa Msza św. w niedzielę 5 maja o 14:30 będzie już w starym kościele –
wcześniej tam Majówka o 14:00 (przed IHS).     
    46. W niedzielę 5 V, w Niedzielę Biblijną, rozpoczyna się Tydzień Biblijny (5-11 maja).
Składka przeznaczona na cele diecezjalne.     
    47. W niedzielę 5 V rano o 7:00 (lub 8:00) w starym kościele Msza św. na zakończenie
pielgrzymki do Medjugorie (po powrocie).     
    48. Intencja Ewangelizacyjna do omodlenia w maju – miesiącu maryjnym: „Aby dzięki
zaangażowaniu swoich członków Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród narodów,
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znakiem nadziei dla tego kontynentu”
.
 
 
    49. W tym tygodniu nie ma spotkań formacyjnych, zbiórek i prób różnych grup parafialnych
– ● jedynie w sobotę o 9:00 próba scholi.     
    50. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
MB Królowej Polski, zel. Antoniny Ptaszkowskiej.     
    51. Proszę o przyjście do pracy na tę sobotę na 7:00 mężczyzn z grupy dziesiętnika Jana
Nowaka . Będą do
wykonania prace z agrowłókniną na skarpie nad nowym kościołem przy pergolach, nad fosą
pod starym kościołem i przy fosie koło dolnego parkingu.
 
 
    52. Na sobotę proszę o przyjście kobiet z grupy dziesiętnika Kazimierza Bochenka. W
planie są wiosenne prace przy skalnikach, przy schodach oraz w brzegu nad kościołem.
 
 
    53. Wydatki tego tygodnia: Benzyna do ciągniczka-kosiarki (dla skoszenia wszystkich traw
przy kościele).     
    54. Naprawa w Tarnowie uszkodzonego przez kogoś podczas Triduum Paschalnego
bezprzewodowego mikrofonu „Rduch”.     
    55. Zawieszka na stelaż do ciężarków w siłowni dla umieszczania na niej drążków i innych
uchwytów do ćwiczeń.     
    56. Za przedświąteczny udział od nas 3 osób w spotkaniu z dekanatu Akcji Katolickiej i
Caritas w Nawojowej.     
    57. Na rzecz Akcji Katolickiej: opłaty członkowskie w Tarnowie; fundusz peregrynacyjny;
materiały formacyjne.     
    58. Wyrównałem koszty zakupu elementów dekoracyjnych i wielkanocnych pisanek do
stroików z życzeniami dla osób samotnych i chorych. Też St. Bogdańska dołożyła do tych
zakupów od siebie 100 zł. Bóg zapłać.     
    59. Za kadzidło „róża” na święta. Dopłata za PGNiG. Za telefon w kancelarii.    
    60. Składka przeznaczona jest na KUL i UPJP II z Poniedziałku Wielkanocnego wyniosła:
2727,50 zł.     
    61. W tym tygodniu w kopertach złożono jeszcze na tynki sumę 3110 zł. Teraz całkowita
zebrana suma wynosi (3110 + 14 250) = 17 360 zł.    
    62. Rachunek za materiał i prace tynkarskie w podziemiach opiewa na sumę: 32 400 zł.    
    63. Jeszcze jedno dziecko doniosło skarboneczkę jałmużny wielkopostnej „dar juniora dla
seniora” – 16,77 zł.     
    64. W związek małżeński zamierzają wstąpić trzy kolejne pary narzeczeńskie – zapowiedź
pierwsza:     
    65. Mirosław Jakub Marszałek, zam. Królowa Polska; oraz: Kinga Wioleta Mężyk, zam.
Królowa Górna.     
    66. Łukasz Karol Mędrecki, zam. Konecko; oraz: Karolina Joanna Ruszkowicz, zam.
Królowa Polska.     
    67. Marcin Andrzej Janus, zam. Królowa Górna; oraz: Sylwia Maria Broda, zam. Brzezna.   
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    68. Kto wiedziałby o przeszkodach do zawarcia tych małżeństw, winien to zgłosić w
kancelarii parafialnej.     
    69. Podziękowania za Triduum Paschalne składam: szafarzom nadzwyczajnym Komunii
Świętej, organiście i dyrygentowi, chórowi i solistom, strażakom, LSO, adorującym w Ciemnicy i
przy Grobie Pańskim, Grupom dorosłych, młodzieży i dzieci, i Różom Różańcowym, harcerzom,
dekoratorce, sprzątającym, a nade wszystko parafianom uczestniczącym tak licznie w
poszczególnych nabożeństwach, że aż serce rosło!     
    70. Dziękuję: Bożenie Gaborek za wypranie kapłańskich alb i stuły; zaś Elżbiecie
Chełminiak za naprawę ministranckiego kapturka.     
    71. Dziękuję Szymonowi Kmakowi i Krystynie Michalik za róże ofiarowane i wsadzone koło
figury MB przy głównych schodach.     
    72. Dziękuję za złożone strażakom jajka wielkanocne – duża część z nich została
rozniesiona po domach przez trzech młodzieńców.     
    73. Dziękuję państwu z Caritas i Akcji Katolickiej za wykonane paczki i świąteczne stroiki, a
harcerzom za ich rozniesienie po domach.     
    74. Wykonano i rozniesiono 12 paczek żywnościowych i 60 stroików wielkanocnych z
świątecznymi życzeniami.     
    75. W Nawojowej na dekanalnym spotkaniu przedświątecznym wzięły udział 3 członkinie
Akcji Katolickiej z naszej parafii.     
    76. W tę niedzielę 28 IV od 7:00 do 16:00 – głosowanie na sołtysów w 9 lokalach
wyborczych (szczegóły na obwieszczeniu w gablocie).     
    77. Do kin od 29 III wszedł film fabularny „Miłość i Miłosierdzie – Jezu Ufam Tobie” o Bożym
Miłosierdziu i św. s. Faustynie.     
    78. Dziękuję za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Alicja, Kazimierz Czernecki; Artur
Czernecki; Andrzej Czernecki. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Marzena i Andrzej
Lelito; Anna i Edward Michalik; Marta i Paweł Morański.     
    79. 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).   

  

 6 / 6


