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III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 15 III – III Niedziela Wielkiego Postu.

  

  

Wtorek – 17 III – wsp. dow. św. Patryka, bpa

  

  

Środa – 18 III – wsp. dow. św. Cyryla Jerozolimskiego, bpa i dok. Kośc.

  

  

Czwartek – 19 III – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
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Niedziela – 22 III – IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” („Raduj się Jerozolimo”)

  

  

  

1. Liturgia Słowa zaprasza nas do zaczerpnięcia „wody żywej”, którą daje nam Pan – zwłaszcza
w tych trudnych tygodniach, jakie przed Polakami.

  

  

2. W niedzielę 15 III przypada już III Niedziela Wielkiego Postu.

  

  

3. Od dziś do odwołania zawieszone jest rozwożenie Komunii Św. do chorych, by nie stwarzać
ryzykownych okazji chorobotwórczych, jednak wkrótce, wedle wskazań Episkopatu, pojedziemy
do chorych przy należytym zachowaniu higieny (obmycie rąk detergentem po każdym chorym).

  

  

4. W miejsce kazania, w związku z „koronawirusem”, wysłuchamy dziś Dekretu Biskupa
Tarnowskiego po wprowadzeniu przez rząd „stanu zagrożenia epidemicznego” w Polsce. Na
stoliku do zabrania kartka z tym dekretem i inne instrukcje i inne informacje.
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5. Dlatego też, po „wotywie” (o g. 9:00), zamiast na „sumie”, łaski chrztu św. dostąpi następne
dziecko w parafii: Wojciech Antoni Bochenek.

  

  

6. Z racji ogłoszonej przez WHO pandemii „koronawirusa” SARS-CoV-2 wywołującego chorobę
COVID-19 oraz ogłoszenia przez rząd polski „stanu zagrożenia epidemicznego”, by chronić
Polskę przed pandemią, dziś i w dwie najbliższe niedzielę odwołane są Gorzkie Żale, oraz
wszystkie Drogi Krzyżowe – i niedzielne i tygodniowe (na razie do 29 III). Informacje na dalsze
niedziele przekazywał będę na bieżąco.

  

  

7. Też w zaistniałej sytuacji schola nie śpiewa w tę III Niedzielę Wielkiego Postu, podczas Mszy
św. po południowej.

  

  

8. Skoro zaistniały nowe okoliczności pogorszenia się sytuacji w Polsce, to na ten czas w
naszej świątyni jest więcej, bo aż 6 Mszy św. niedzielnych (by było do 50 osób na każdej z
nich). Porządek Mszy św. na dziś i najbliższe 2 niedziele: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – 14:30 –
17:00.
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9. Ludzkie zabiegi ochronne to jedno, ale jako ludzie wierzący, nie zapominajmy, że trzeba się
modlić o Bożą Opatrzność nad nami – dlatego po Mszach św. śpiewać będziemy „Suplikacje”
lub też zamiennie po Komunii Św. odmawiać Litanię do Opatrzności Bożej, którą tu czcimy.

  

  

10. Z racji pandemii „koronawirusa” odwołane jest przewidziane na poniedziałek 16 III
bierzmowanie młodzieży w naszej świątyni, którego miał udzielić JE ks. bp dr Stanisław
Salaterski. Młodzi ci z 8 szkół, a z 5 parafii sakramentu konfirmacji dostąpią w innym czasie –
ma przystąpić 106 dziewcząt i chłopców z klas „ósmych”: z Boguszy (9 osób), z Cieniawy (17
osób), z Królowej Górnej (19 osób), z Kamionki Wielkiej (27 osób) i z Mystkowa (34 osoby). Jak
tylko pojawi się nowy termin – podam go niezwłocznie.

  

  

11. Rozważana jest ewentualność bierzmowania w większej liczbie z całego dekanatu w
którymś z dużych kościołów Nowego Sącza.

  

  

12. W poniedziałek rozpoczyna się triduum modlitw za mężczyzn i starszą młodzież męską (prz
ed Uroczystością św. Józefa 16-18 III
).

  

  

13. Trwa rozpoczęta we wtorek nowenna przed Uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP
(10-18 marca).
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14. W czwartek 19 marca przypada Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP – Msze św. o
godz. 7:00 – 9:00 – 17:00 (nie ma o 10:30).

  

  

15. Msza św. popołudniowa 19 III jest dopiero o godz. 17:00 (a nie o 14:30) ze względu na
jeszcze pracujących – jest to święto „zniesione”.

  

  

16. Na „św. Józefa” 19 III ołtarze mogą być przystrojone.

  

  

17. W piątek 20 III w Polsce w wielu parafiach trwa „inicjatywa 24 godziny dla Pana” (między
innymi adoracja całodzienna IHS). W naszej parafii w piątek 24 III od 7:00 do 17:00 całodzienna
indywidualna Adoracja IHS podczas której można jak niegdyś samemu odprawiać Drogę
Krzyżową.

  

  

18. W sobotę 21 III podczas Mszy św. o 17:00 chrzest następnego dziecka w parafii – będzie
to: Klara Oleksy (uczestniczy tylko rodzina).
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19. Najbliższa IV Niedziela Wielkiego Postu (podobnie jak III Niedziela Adwentu „Gaudete”) jest
tzw. Niedzielą Różową „Laetare” – od słów „Raduj się Jerozolimo”. Dnia 22 marca kapłan
odprawia Mszę św. w różowym kolorze szat.

  

  

20. Podczas Mszy św. o godz. 9:00 (czyli „wotywy”) oprawę muzyczną przygotował zespół
„Uradowani”.

  

  

21. Za tydzień: w piątek nie ma Godziny Miłosierdzia, ale od razu Msza św. o 15:00; w niedziel
ę  nie
ma niedzielnych Godzinek o NMP.

  

  

22. Z powodu zawieszenia zgromadzeń w Polsce nie ma w tym i następnym tygodniu żadnych
spotkań grup, ani dzieci I-komunijnych.

  

  

23. Zapowiedzi przedślubne – drugie:
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· Przemysław Wojciech Źrałka, zam. Głębokie; oraz Marcelina Kinga Kościółek, zam.
Mszalnica-Zagóra.

  

  

· Jakub Chebda, Żeleźnikowa Wlk.; oraz: Weronika Maria Chebda (z d. Poręba), zam. Królowa
Górna.

  

  

· Szymon Zbigniew Łokaj, zam. Kraków; oraz: Aneta Marta Bochenek, zam. Królowa Polska.

  

  

· Adam Marszałek, zam. Mszalnica-Zagóra: oraz: Natalia Tuczyńska, zam. Kamionka Wielka.

  

  

Jeśli znałby ktoś jakiekolwiek przeszkody do zawarcia tych małżeństw, ma obowiązek je zgłosić
do kancelarii parafialnej:

  

  

24. W piątek nad ranem zmarła śp. Kazimiera Mikołajewska, u nas zameldowana, a

 7 / 16



III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020

Wpisany przez Ks. Proboszcz
sobota, 14 marca 2020 16:57 - Poprawiony niedziela, 10 maja 2020 02:39

przebywająca w hospicjum w Stróżach. Jej pogrzeb odbędzie się tylko w obecności rodziny w
poniedziałek o 12:00 (11:30 wyprowadzenie zwłok z kaplicy); różaniec przy trumnie: sobota i
niedziela o 19:00.

  

  

25. Też w piątek nad ranem zmarł parafianin śp. Jan Szeptak. Jego pogrzeb tylko w obecności
rodziny we wtorek o 13:00 (12:30 wyprowadzenie z kaplicy podziemnej „Jezusa Konającego” i
różaniec); różaniec w oczekiwaniu na pogrzeb: piątek, sobota, niedziela i poniedziałek o 18:00.

  

  

26. Wydatki tego tygodnia: Za ponad trzy kubiki fosztów dębowych i za przewóz ich zapłaciłem
łącznie (3 x 900 + 200) = 2900 zł.

  

  

27. Za deski, krawędziaki (180 zł + 100 zł); za lakier bezbarwny do drzewa „Vidaron” (31,90 zł).

  

  

28. Za śruby do skręcania regałów, jak i śruby mocujące do ścian (z kołkami rozporowymi) –
18,60 zł.
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29. Kupiłem jeszcze jedną puszkę lakieru bezbarwnego „Vidaron” do regału wykonywanego
przez Stanisława Mężyka – 31,90 zł.

  

  

30. Cztery żarówki 40 W zwyczajne – 10,80 zł. Dwie żarówki energooszczędne „Philips” 5 W–
23,98 zł; dwie żarówki energooszczędne „General Electric” – 19,22 zł. Za przedmioty z
demontażu: 5 + 2 kinkietów, nocną lampkę, ekspres do kawy, zasuwę maskującą okienną –
300 zł.

  

  

31. Za materiały malarskie: 40 litrów bezbarwnego środka powłokowego do ścian kaplicy i 20
litrów białą farbę na ściany „dekoral” – 670 zł. Za wałki i taśmy do obklejania – 38,40 zł. Za
robociznę 2 pracowników przez dwa dni – 800 zł. Za 2 pizze dla nich – 95 zł.

  

  

32. Zakup tablicy magnetycznej dla dziewcząt z DSM do zrobienia dekoracji – 111,60 zł.

  

  

33. Nabycie kolejnych trzech kwiatów donicowych do dolnej kaplicy – 90 zł (rabat 9 zł).
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34. Na wyjazd na lodowisko reszty grup w poniedziałek, które jeszcze nie były (ministranci,
lektorzy, KSM, oba zespoły muzyczne) wydałem na wejściówki i za łyżwy 260 zł. Za wynajętego
u Grzegorza Rysiewicza busa na lodowisko wydałem – 150 zł.

  

  

35. Za paliwo do busów na lodowisko w sobotę – 100 zł + 50 zł. Wydatki bieżące 200 zł + 83 zł.
Razem wydałem sumę: 6264,38 zł.

  

  

36. Zbiórka do puszek na Ogólnopolski Fundusz Misyjny „Ad Gentes” wyniosła 670,20 zł (w tym
banknot stuzłotowy).

  

  

37. Składka inwestycyjna na potrzeby parafii zebrana w II niedzielę miesiąca wyniosła 3662 zł.

  

  

38. Otrzymaliśmy do zapłacenia rachunki za gaz (ogrzewanie w kościele i na starej plebanii:
2998,21 zł + 179,11 zł (+ 21,90 zł).

  

  

39. Też do zapłacenia jest rachunek za telefon urzędowy w kancelarii parafialnej” 78.79 zł.
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40. Założyłem młodzieży 425,60 zł za modlitewniki dla bierzmowanych „Błogosławieni” i krzyże,
które sami wybrali (po 25 zł za komplet) – młodzi potem dokonują zwrotu kosztów.

  

  

41. Od II niedzieli Wielkiego Postu, z przodu kościoła rozprowadzane są baranki wielkanocne i
paschaliki. Ofiara nie mniejsza niż 6 zł.

  

  

42. Dziękuję za ofiarę na potrzeby kościoła: Marta i Paweł Morańscy, KP Nr 92 (80 zł).

  

  

43. Przy okazji opłat na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarzy, na wydawanie biuletynu i
utrzymanie w Internecie strony parafialnej ofiarę złożyli: Dorota i Sławomir Jelito, KG Nr 76.

  

  

44. Na ten sam cel (na biuletyn i stronę internetową) przelewem na konto ofiarę złożyli::
Zuzanna Kmak (30 zł); Grzegorz Skoczeń (30 zł); Renata Kachniarz (50 zł); Małgorzata
Kachniarz (30 zł); Beata Krok (50 zł). Bóg zapłać.
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45. Dziękuję Robertowi Świgutowi, który z pomocą Andrzeja Michalika, wykonał kolejne 4 ławy
do kaplicy przedpogrzebowej (2 dwie długie i 2 krótkie). Jest ich obecnie już 12 szt. 10 długich i
2 krótkie). Pozostało jeszcze 8 krótkich i dwie długie pełne oraz dwie przystawne siedziskowe).

  

  

46. Za przywóz ław dziękuję jego ojcu Czesławowi Świgutowi.

  

  

47. Dziękuję Stanisławowi Mężykowi za wykonanie drugiego regału na książki i jego montaż w
starej plebanii (z wcześniej dostarczonych do obróbki: desek, słupków i lakieru).

  

  

48. Dziękuję Grzegorzowi i Jakubowi Kaczowkom za położenie ochronnych przezroczystych
warstw na ścianach kaplicy podziemnej.

  

  

49. Również wykonali oni pierwsze malowanie w pokojach mieszkania po śp. ks. Prałacie.
Także zamontowali 5 kinkietów na chórze kościoła, zamontowali 2 nabyte przeze mnie lampy
przy schodach głównych i lampę z czujnikiem przy drodze na cmentarz.
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50. Dziękuję Bożenie Gaborek i Zuzannie Kmak za gruntowne posprzątanie pokoi po śp. ks.
Prałacie.

  

  

51. Januszowi Gaborkowi dzięki za cięcie na otoczaki i korowanie kloców jesionowych i
modrzewiowych (na podłogę do planowanej kiedyś altany).

  

  

52. On też z pomocą Michała Poręby etapami układa betonowe płyty „jumbo” na skarpach koło
starego cmentarza w Królowej Polskiej.

  

  

53. Dziękuję Janowi Kachniarzowi z KP Nr 31 za ofiarowane „koluszka z żabkami” do firanek –
użyte będą do zaczepiania kapturków.

  

  

54. Gratuluję 7 chłopcom, dotychczasowym aspirantom, którzy w poniedziałek 9 III we
wspomnienie liturgiczne św. Dominika Savio, jednego z patronów Liturgicznej Służby Ołtarza
(są nimi: św. Jan Bosko, św. Dominik Savio, św. Stanisław Kostka, św. Jan Berchmans, św.
Tarzycusz), podczas Mszy św. o 17:00 przyjęli posługę „ministranta młodszego” (w liturgii
uczestniczyło sześciu, bo jeden się rozchorował). Podziękowania za wychowanie składam
rodzicom.
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55. Natomiast 25 III w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, kilka dziewcząt, dotychczasowych
kandydatek DSM, przez ślubowanie miały być przyjęte do grona „maryjek” podczas Mszy św. o
17:00. Przekładam je na inny późniejszy termin.

  

56. Bardzo proszę, by uczniowie, zgodnie z umową w szkole "na żywo" cotygodniowo
przerabiali z katechizmów po dwie katechezy (IV, V, VI klasa wypełnia też ćwiczenia).

  

  

57. „Jerycho modlitewne” planowane jest w Tarnowie na placu katedralnym i w auli JP II: 28/29
III od 19:00 do 2:00 po północy).

  

  

58. Gmina KW powiadamia, iż podrożały śmieci (tzw. odpady bytowe) do kwoty 15,50 zł za
osobę na miesiąc.

  

  

59. Przypomnienie odnośnie codziennej profilaktyki przeciwko „koronawirusowi”: częste i
dokładne mycie rąk mydłem czy też detergentami na spirytusie, unikanie tłocznych skupisk,
zachowanie odległości półtorej metra od rozmówcy, zasłanianie ust przy kaszlu i kichaniu,
unikanie przeziębienia i wychłodzenia organizmu, właściwe odżywianie, zaniechanie wyjazdów
w miejsca zawirusowane. Infolinia NFZ: Tel. 800-190-590.

  

 14 / 16



III Niedziela Wielkiego Postu – 15 marca 2020

Wpisany przez Ks. Proboszcz
sobota, 14 marca 2020 16:57 - Poprawiony niedziela, 10 maja 2020 02:39

  

60. W kościele: nie korzystamy z wody święconej; nie całujemy krzyża; nie podajemy rąk do
„znaku pokoju” (tylko skłon); nie wykonujemy gwałtownych ruchów głową przy przyjmowaniu
Komunii Św., by kapłan mógł bezpiecznie podać Hostię. I generalnie zachowujemy się
zdroworozsądkowo w pełnym spokoju (bez lekceważenia problemu ale i bez paniki i psychozy).

  

  

61. Episkopat udziela też dyspensy od Mszy św. niedzielnej do 29 III tym, którzy „źle się mają”,
czyli kaszlą lub też popadają w psychiczny lęk i niepokój oraz uczniom i opiekunom dzieci.
Jednocześnie zachęca do indywidualnych nawiedzeń świątyń i modlitwy.

  

  

62. Również nie odbyła się planowana parafialna pielgrzymka do Częstochowy – z racji
wycofania się 38 osób.

  

  

63. Dzięki za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Stanisława i Jan Hatlaś; Anna i Mariusz
Hatlaś. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z Królowej Górnej: Jolanta i Michał
Mężyk; Halina i Piotr Majka; Maria i Stanisław Kumorek.

  

  

64. Na stoliku z tyłu świątyni – do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne „Dzień Pański” na
poszczególne niedziele.
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65. 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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