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I Niedziela Wielkiego Postu – 1 marca 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

I Niedziela – 1 III – I Niedziela Wielkiego Postu; I niedziela miesiąca (adoracyjna)

  

  

I Środa – 4 III – Święto św. Kazimierza, Królewicza

  

  

I Czwartek – 5 III – rano Msza św. wotywna „o Eucharystii”

  

  

I Piątek – 6 III – rano Msza św. wotywna „o NSPJ”
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I Sobota – 7 III – wsp. dow. śś. Perpetuy i Felicyty, męcz; rano Msza sw. wotywna „o NMP”

  

  

Niedziela – 8 III – II Niedziela Wielkiego Postu; wsp. dwo. św. Jana Bożego (opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa jest dziś mocowaniem się z szatańską pokusą – tym przegranym przez
Adama i Ewę w raju i tym zwycięskim Jezusa na z pustyni.     
    2. W tę niedzielę (1 III) przypada I niedziela miesiąca, stąd po każdej Mszy św.
dopołudniowej Adoracja Najświętszego Sakramentu.     
    3. Po południu na Mszy św. nie będzie ani homilii, ani Adoracji IHS, bo ta będzie podczas
Gorzkich Żalów.     
    4. W tę niedzielę 1 III – zakończenie rozpoczętych w Popielec „Kwartalnych Dni Modlitw o
Ducha Pokuty”.     
    5. W tym roku w I Niedzielę Wielkiego Postu (z racji daty 1 III) przypada rokroczny
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.     
    6. Dziś także przypada „Dzień Sybiraka”.    
    7. Po „prymarii” (7:00) z racji I niedzieli marca – zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn; za
tydzień w Różach Kobiet (składka inwestycyjna).     
    8. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca składka z 1 III przeznaczona jest na cele diecezjalne.  
 
    9. Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową (26 II) „Kwartalne Dni Modlitw o Ducha
Pokuty”.     
    10. Katolicka Niepubliczna Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia w Nowym Sączu
zaprasza (wszystkich zainteresowanych) na wokalno- instrumentalne wykonanie wielkopostnej
kompozycji Pergolesiego „Stabat Mater”, w niedzielę 1 marca 2020 na godz. 15:00 do Bazyliki
św. Małgorzaty w Nowym Sączu. Wstęp wolny.     
    11. Od Środy Popielcowej (26 II) odprawiane są pierwsze Msze św. „gregoriańskie” za śp.
Zofię Nowak (do 26 III) Drugie będą w październiku.     
    12. Od czwartku 27 II – Msze św. „gregoriańskie” za śp. Marię Ruszkowicz (do 27 III).    
    13. Dziś w Burkina Faso rozpoczyna się druga już „gregorianka” za śp. Zofię Mężyk (tak
więc poza parafią odprawiane są aktualnie trzy „gregorianki”).     
    14. Jutro, tj. w poniedziałek, uczniowie VIII klas jadą na zamknięte rekolekcje przed
bierzmowaniem do St. Sącza do DR „Opoka”. Będą one przez trzy dni: 2-4 III (pon. od 18:00 do
śr. do obiadu). Koszt 150 zł (w tym parafia funduje przejazd i dopłaca 20 zł do osoby, a młodzi
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130 zł).     
    15. W najbliższą środę (I miesiąca) przypada Święto św. Kazimierza Królewicza – Msze św.
w tym dniu rano o 6:30 i wieczorem o 17:00 (z nowenną).     
    16. W pierwszą środę miesiąca (środa misyjna) – o 17:00 zmiana tajemnic Róż Misyjnych.
Modlimy się za misje, jak i składka na rzecz misji.     
    17. Już w I środę marca – od 16:00 możliwość spowiedzi św. przez pół godziny, tj. do Drogi
Krzyżowej o 16:30.     
    18. W środę 4 III o 16:30 Drogę Krzyżową poprowadzi dziecięca schola; za tydzień
dziewczęta z DSM.     
    19. W tym tygodniu przypadają: I czwartek, I piątek oraz I sobota marca – Msze św. rano o
6:30 i wieczorem o 17:00 (w piątek jeszcze, jak zwykle, dodatkowa Eucharystia o 15:00, a w
sobotę o 8:00).     
    20. W I czwartek 5 II adoracja Najświętszego Sakramentu dla klas VI, VII i VIII od 15:00 do
20:00 według ustalonego grafiku.     
    21. W I czwartek oprócz adoracji młodzieży bierzmowanej – także spowiedź św. przez
godzinę przed Mszą św. od 16:00.     
    22. Klasy VII i VIII nadto przychodzą w I piątek na comiesięczne spotkanie kandydatów do
bierzmowania (Dr. Krzyżowa i konferencja).     
    23. Nadto młodzież klas VIII w tygodniu bierzmowania (po 16 III), już po przyjęciu
sakramentu konfirmacji, poprowadzi dziękczynną Drogę Krzyżową.     
    24. Dla przypomnienia: bierzmowanie w tym roku jest w Królowej Górnej w poniedziałek 16
III o 15:30 – przystąpią do niego kandydaci aż z 5 parafii: Królowa Górna, Kamionka Wielka,
Bogusza, Mystków, Cieniawa.     
    25. W ten I piątek 6 III Drogę Krzyżową o 16:30 poprowadzą państwo z Akcji Katolickiej; za
tydzień zaś 13 III zespół „Uradowani”.     
    26. W I piątek od 16:00 półgodzinna spowiedź comiesięczna (I środa: ogólna przez ½ h; I
czwartek: dzieci i młodzież przez 1 h; oraz I piątek: dorośli – ½ h).     
    27. W I piątek ogólna adoracja Najświętszego Sakramentu od 13:30 do 22:00.    
    28. I piątek – od 13:30 objazd ks. wikariusza do chorych z Komunią Świętą (wedle stałego
spisu zgłoszonych osób).     
    29. Wielkopostna spowiedź św. w naszej parafii przed Wielkanocą będzie na zakończenie
rekolekcji w środę 1 kwietnia (od 14:00 do 17:00).     
    30. Już teraz sygnalizuję, iż w poniedziałek 9 III za tydzień we wspomnienie liturgiczne św.
Dominika Savio podczas Mszy św. o 17:00 nasi aspiranci będą dopuszczeni do posługi
ministranta. Chłopcom gratuluję, a rodzicom za religijne wychowanie dziękuję.     
    31. Nabożeństwa pasyjne w tym roku: Drogi Krzyżowe: w środy o 16:30 dla dzieci; w piątki
o 16:30 ogólne; w niedziele po Mszy św. o 7:00, tj. około 8:00 (na melodie kalwaryjskie
prowadzone przez Józefa Kościółka); 
Gorzkie Żale
: w niedziele o 
14:30
z kazaniem pasyjnym, a po nich od razu Msza św. bez homilii (w tym roku na prośbę wielu
parafian Gorzkie Żale godzinę później niż dotychczas – były o 13:30).
 
 
    32. Zachęcam do udziału w tych pasyjnych nabożeństwach wielkopostnych (można za nie
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tak jak za rekolekcje zyskać odpust zupełny).     
    33. Zachęcam też do poczynienia sobie wielkopostnych postanowień i szczerych
wyrzeczeń.     
    34. Dzieci w tym tygodniu otrzymają w szkole 50 skarbonek na jałmużnę wielkopostną –
przyniosą je w Wielki Piątek do krzyża.     
    35. Baranki wielkanocne i paschaliki rozprowadzane będą w naszej parafii od II niedzieli
wielkopostnej (czyli za tydzień).     
    36. Od Środy Popielcowej zaczął się „czas Komunii Świętej wielkanocnej”.    
    37. Na marzec Stolica Apostolska wyznaczyła intencję ewangelizacyjną w intencji katolików
w Chinach: „ Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w
jedności ”.    
    38. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych:
w środę o 15:30 – zbiórka aspirantów (będą dopuszczeni do ministrantury 9 III o 17:00) w piątek
o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii ( DSM ma spotkania na
zmianę: raz czwartek, raz piątek
) w piątek o 18:00 – w salce pod zakrystią III spotkanie z dziećmi klas III i ich rodzicami w
ramach przygotowania do I Komunii Św. w piątek o 19:00 – spotkanie KSM na starej plebanii  w
sobotę o 7:30 – zbiórka kandydatów na ceremoniarza w sobotę o 9:00 – próba scholii dziecięcej
(na chórze) 
 
 
    39. W środę o godz. 18:00 na lodowisko wyjeżdżają nowi lektorzy (czyli zasadniczo
uczniowie klas VI).     
    40. W sobotę po próbie na dwa busy na lodowisko do Białej Niżnej wyjeżdżają dzieci ze
scholii – godz. 10:00.     
    41. Od soboty 29 lutego mamy dziesięciu nowowyświęconych lektorów – są to: Karol Groń;
Adrian Grybel; Jacek Janus; Mateusz Jaworski; Karol Kowaczek; Adam Krok; Maciej
Ogorzałek; Mateusz Ptak; Kamil Tarasek; Jakub Tokarczuk.     
    42. Już teraz sygnalizuję, że w tym roku na wakacjach organizujemy 9-dniowy pobyt nad
Bałtykiem w Wiślinie koło Gdańska od 30 VII do 7 VIII dla dzieci zaangażowanych w parafii –
koszt 600 zł. Przejazd pociągiem „Pendolino”. Potrzebujemy do opieki 2 matki i 1 ojca.   
 
    43. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie III Róża „rodziców
modlących się za swe dzieci" – p.w. sł. Bożego ks. Józefa Andrasza (Elżbieta Kogut).    

    44. Wydatki tego tygodnia są również pokaźne: Wypłaciłem robociznę posadzkarza
Kazimierza Dziedzinę: za położenie płytek na ścianach i podłodze kotłowni starej plebanii –
1600 zł.     
    45. Za materiał (marmur) na pulpit przy tabernakulum i robociznę kamieniarza Tadeusza
Wojnarowskiego w kaplicy dolnej zapłaciłem 2500 zł.     
    46. Za montaż elementów elektrycznych i podpięcie prądu w kaplicy dolnej przy
tabernakulum firmie Mariusza Poręby zapłaciłem 150 zł.     
    47. Ponaprawianych zostało (pospawanych) 16 wieloramiennych wieszaków na
ministranckie kapturki – 60 zł.     
    48. Kupiłem listwę białą pod trzy halogenki GU 10 (zielony, niebieski, czerwony: 160 zł; po
trzy halogenki tych trzech kolorów: 9 x 9,20 zł = 82,80 zł.     
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    49. Lampka podwójna imitująca płomyk na tabernakulum – 110 zł. Razem wydałem sumę
aż: 4662,80 zł.    
    50. Składka z Popielca (26 II) corocznie zbierana na cele charytatywne wyniosła – 1260,02
zł.     
    51. W skarbonce „u św. Antoniego” zgromadzono przez pół roku sumę 262 zł. Od
postawienia w 2016 roku tej figury Świętego sukcesywnie wyjęto sumy: 8 VIII 2016 r. – 145 zł;
13 IV 2017 r. – 189 zł; 30 VI 2017 r. – 34 zł; 24 XII 2017 r. – 97 zł; 23 VI 2018 r. – 107,40 zł; 1
VIII 2019 r. – 233 zł; 15 II 2020 r. – 262 zł. Tak razem zgromadzono na cele charytatywne
1067,40 gr.     
    52. Przy okazji opłat na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarzy, na wydawanie
biuletynu i utrzymanie w Internecie strony parafialnej ofiarę złożyli: Agnieszka i Piotr Tokarczyk
(30 zł); Anna i Józef Kocemba (30 zł); Dorota i Tadeusz Szkaradek (30 zł); Anna Kubów (30 zł).
Razem: 120 zł.     
    53. W ramach rewizyty, nasi KSM-owicze gościć będą w ten piątek KSM-owiczów z
Kamionki Wielkiej.     
    54. W nocy z niedzieli na poniedziałek wichura poczyniła nam trzy szkody na terenie
przykościelnym: Zerwała blachę okucia na nowym kościele; we wtorek, by usunąć szkodę i
zagrożenie dla ludzi usłużyli zwyżką czterdziestopięciometrową strażacy zawodowi z Nowego
Sącza. Wszystko zorganizował parafianin Marian Marszałek i jego syn Mirosław. Dziękuję. W
koszu ze strażakiem z PSP pojechał także na wierzch nowego kościoła Janusz Gaborek, by
wkrętarką zamocować oderwaną blachę.     
    55. Też element oderwany przez nocną wichurę od stodoły porwany przez podmuch ściął 2
lampy koło głównych schodów. Nowe są już zamówione.     
    56. Spadający ułamany konar drzewa urwał lamę przy drodze na cmentarz – również jest
już zamówiona.     
    57. Zakończyło się kładzenie płytek na podłodze i ścianach w kotłowni starej plebanii –
pracę tę wykonał Kazimierz Dziedzina. Dziękuję.     
    58. Płytki do tych prac mieliśmy z resztówek od innych prac, również różne fugi zalegające
po wcześniejszych pracach (kupiłem jedynie 6 worków kleju do płytek oraz 5 worków zaprawy
samopoziomującej do wylewki wyrównawczej.     
    59. Kamieniarz Tadeusz Wojnarowski z Frycowej wykonał z czarno-zielonkawego marmuru
i zamontował pulpit i stopę przy tabernakulum w podziemiach.     
    60. W podziemiach kościoła został podłączony też prąd do wiecznej lampki w tabernakulum
i zamontowana podświetlana listwa z pleksy z napisem – wykonali to robotnicy Mariusza
Poręby. Dzięki.     
    61. Nasz parafianin Jarosław Kachniarz bardzo starannie wykonał do tej przedpogrzebowej
kaplicy kainerowy krzyż i trzy półki przyścienne na kwiaty (proszkowo pomalowane na złoto).
Montaż jutro. Dzięki.     
    62. Znów firma Mariusza Poręby z Boguszy dokona niebawem podłączenia listew ledowych
pod tym krzyżem i montażu kinkietu.     
    63. Krawcowa Elżbieta Chełminiak ponaprawiała i wyprała pierwszą partię fioletowych
kapturków ministranckich i tunik (żeby były na Wielki Post). Doszyła do nich uchwyty na haczyki
do wieszania. Wzięła też do naprawy i prania drugą partię białych i czerwonych kapturków i
ministranckich tunik – czerwonych (potrzebne są na Wielkanoc). Pozostanie jeszcze do
poreperowania trzecia parta tych kapturków i tunik – zielonych (na Zwykły Okres liturgiczny po
Wielkanocy). Za wszystko – „już” dziękuję!     
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    64. Pozostały jeszcze do wyprania kościelne alby lektorskie dla studentów – może któraś z
parafianek zaoferowałaby się je wyprać?     
    65. W środę zostały zawiezione do suszarni u Ryszarda Górskiego dechy z jesionu
(ściętego niegdyś koło starego kościoła) i kilka dębowych. Załadował je Janusz Gaborek.
Pomagali mu: Mateusz Michalik, Aleksander i Szymon Kmak, Patryk Siedlarz. Dzięki.     
    66. Zbiórka dużych odpadów „gabarytów” wyłącznie do kontenera tylko w wyznaczonym
dniu od 7:00 do 18:00: Królowa Polska: przy moście na Widaczu 2 III (poniedziałek);
przy moście Jaroszówka 3 III (wtorek); Królowa
Górna :
koło remizy OSP 4 III (środa); koło mostu na Wyręby 6 III (czwartek); 
Mszalnica Zagóra
: za mostem przy drodze na Wzgórze św. Krzyża dopiero 20 IV (poniedziałek). Patrz: afisz.
 
 
    67. Nasza parafianka, Urszula Maślanka, chętna jest do opieki po domach przy starszych,
dzieciach i chorych (mieszka obok tzw. „ciuchola”).     
    68. Po filmie „Nieplanowane” w ponad 100 kinach od 28 II 2020 grany jest na dużym ekranie
kolejny film pt. „Najświętsze Serce”.     
    69. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Kazimiera Kocemba; Dorota, Marian
Kocemba; Anna, Stanisław Siedlarz. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej
Górnej: Izabela i Sebastian Siedlarz; Anna i Marek Siedlarz; Agnieszka, Rafał Kacprowicz. 
 
 
    70. Na stoliku z tyłu świątyni – do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne „Dzień Pański” na
poszczególne niedziele.     
    71. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 zł);
„Niedziela” (6 zł); „Źródło” (5 zł); „Miłujcie się” (5 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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