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IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” – 22 marca 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 22 III – IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” („Raduj się Jerozolimo”) – „Różowa”

  

  

Poniedziałek – 23 III – wsp. dow. św. Turybiusza z Mongrovejo, bpa

  

  

Środa – 25 III – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
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Niedziela – 29 III – V Niedziela Wielkiego Postu (synodalna)

  

  

1. Lit. Słowa uczy, że Bóg inaczej patrzy niż ludzie, w pasterzu Dawidzie wynosi maluczkich a
ślepemu daje widzieć światło Boże.

  

  

2. W tę niedzielę 22 III przypada już IV Niedziela Wielkiego Postu zwana „Różową”, czyli
„Laetare” (od antyfony łacińskiej „Raduj się Jerozolimo”. Dziś ołtarz może być przyozdobiony
kwiatami.

  

  

3. Ta IV Niedziela Wielkiego Postu (jest tzw. Niedzielą „Różową” zwaną „Laetare” podobnie jak
III Niedziela Adwentu „Gaudete”). Dlatego kapłan odprawia dziś Mszę św. w różowym kolorze
szat.

  

  

4. Na ten trudny 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 najbliższą niedzielę: 7:00 – 9:00 –
10:30 – 12:00 – 14:30 – 17:00.
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5. W razie liczby ponad 50 osób uruchomione jest także nagłośnienie z górnego kościoła do
kaplicy podziemnej jak i jest tam w tabernakulum Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie, by
móc także tam być na Mszy św. w „Obecności Bożej”. Tam również można się udać na Mszę
św. Przyjdzie tam ksiądz z Komunią Św., więc należy pozostać na miejscu.

  

  

6. Tym sposobem w naszej parafii może naraz uczestniczyć w Mszy św. w trzech
pomieszczeniach 110 osób (50 w kościele górnym + 50 w dolnej jego części + 10 w kaplicy
bocznej także z oddzielnym wejściem). Nadto można przy pogodzie pozostać na zewnątrz poza
kościołem.

  

  

7. Z przodu do zabrania uprzednio przegotowana woda święcona – skoro jej tu w świątyni nie
używamy, załóżmy kropielnice w naszych domach (są do nabycia z tyłu kościoła po cenie z
hurtowni).

  

  

8. We wtorek 24 III przypada „Dzień Misjonarzy Męczenników”. Nasza diecezja ma czworo
takich męczenników: bł. o. Zbigniew Strzałkowski, ks. Jan Czuba, kl. Robert Gucwa i s.
Czesława Lorek.

  

  

9. W środę 25 III obchodzi się w Kościele Katolickim Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Msze św. o 7:00 – 9:00 – 10:30 – 17:00 (bo praca).
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10. W „Zwiastowanie Pańskie” (25 III) na słowa w Credo: „I za sprawą Ducha Świętego przyjął
Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem” przyklękamy – jeśli jest recytowane, to na jedno
kolano; jeśli jest śpiewane, to na dwa kolana.

  

  

11. 25 III jest także Dzień Świętości Życia – można dokonać „Duchowej Adopcji” dziecka
poczętego, a zagrożonego w istnieniu.

  

  

12. Z tyłu do zabrania formularze „Duchowej Adopcji” oraz wyjaśnienia dotyczące tej praktyki.

  

  

13. Planowane na 25 III w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego ślubowanie kilku dziewcząt,
dotychczasowych kandydatek do DSM i przyjęcie do grona „maryjek” podczas Mszy św. o
17:00 przełożone jest je na inny późniejszy termin (z powodu „kornawirusa” – bo szkoły
zamknięte do Wielkanocy).

  

  

14. Czwartek 26 marca jest Dniem Modlitw za Więźniów.
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15. Też w czwartek w Żelisławkach w parafii św. Wojciecha, w dek. Pruszcz Gdański kończą
się „gregorianki” za śp. Zofię Nowak.

  

  

16. W piątek w Świdnicy Śląskiej kończą się „gregorianki” za śp. Marię Ruszkowicz. Zaś w
poniedziałek 30 III za śp. Zofię Mężyk.

  

  

17. W piątek zamiast Godziny Miłosierdzia z Koronką – od razu celebrowana jest Msza św. o
15:00. Też całodzienna Adoracja IHS od 7:00 do 17:00.

  

  

18. W nocy z soboty na niedzielę 28/29 marca – zmiana czasu: przechodzimy na „letni” czyli
wstajemy o 1 h wcześniej (śpimy krócej).

  

  

19. W sobotę 28 III Apelem Jasnogórskim o 21:00 mieliśmy rozpocząć „rekolekcje parafialne” –
miały one trwać: od V niedzieli W. Postu, tj. od 29 III do 1 IV
(niedziela–poniedziałek–wtorek–środa). Niestety muszą być odwołane tak jak we wszystkich
parafiach.
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20. W trakcie nich miały być też „rekolekcje szkolne” (od poniedziałku 30 III do środy 1 IV). Z
przykrością również muszę je odwołać.

  

  

21. Podaję jedynie jako ciekawostkę: rekolekcje miał głosić ks. dr Tadeusz Michalik. Pochodzi z
niedalekiej Cieniawy. Jest On: od 2008 pracownikiem wydziału katechetycznego kurii
diecezjalnej w Tarnowie i wizytatorem diecezjalnym nauki religii; od 2009 Koordynatorem
Diecezjalnym Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”; od 2013 Asystentem kościelnym
Stowarzyszenia „Educatio et Sapientia” oraz Zespołu Szkół Katolickich im. Bł. Karoliny
Kózkówny w Tarnowie; od 2014 członkiem Rady Administracyjnej Fundacji imienia Arcybiskupa
Jerzego Ablewicza; w 2019 powołany został do zarządu Fundacji św. Józefa, założonej przez
polski episkopat dla wszechstronnego wsparcia osób pokrzywdzonych przez sprawców
wykorzystywania seksualnego nieletnich – finansowanie inicjatywy bazuje na środkach
przekazanych przez diecezje, pochodzących od księży i biskupów. Autor wielu książek.

  

  

22. Obiecał je przeprowadzić w innym dogodniejszym czasie – obaj ustaliliśmy, że będą to
wielkopostne rekolekcje za rok (czyli w roku 2021).

  

  

23. Spowiedź w parafii przed Świętami Wielkanocnymi zapowiem w niedzielę za tydzień –
spowiadać będą tylko kapłani miejscowi.

  

  

 6 / 16



IV Niedziela Wielkiego Postu – 22 marca 2020

Wpisany przez Ks. Proboszcz
piątek, 20 marca 2020 16:57 - Poprawiony wtorek, 14 kwietnia 2020 00:27

24. Za tydzień 29 III już V Niedziela Wielkiego Postu, która rozpoczyna 2 ostatnie wielkopostne
tygodnie dawniej zwane „okresem Męki Pańskiej”.

  

  

25. Episkopat Polski uznaje za pożyteczne zachowanie zwyczaju zasłaniania krzyży i obrazów
pasyjnych (czyni się to w sobotę popołudniu przed I nieszporami). Krzyże pozostają zasłonięte
do końca Liturgii Męki Pańskiej, a obrazy do początku Wigilii Paschalnej.

  

  

26. Jest to także „niedziela synodalna” z własną liturgią wyznaczoną przez ks. Biskupa.

  

  

27. W niedzielę za tydzień 29 III „po sumie” chrzest kolejnego dziecka: Franciszek Stanisław
Ogórek.

  

  

28. Na niedzielę za tydzień zaplanowane były uroczyste obchody dwudziestolecia istnienia
naszego chóru, jednak z racji pandemii „koronawirusa” zostały odwołane (włącznie ze śpiewem
chóru na sumie) – pozostała jedynie intencja Mszy św. za chórzystów.
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29. Od III niedzieli Wielkiego Postu (15 III) do odwołania zawieszone jest rozwożenie przez
szafarzy Komunii Św. do chorych. Jednak przed Świętami Wielkanocnymi uda się do chorych
kapłan – przy należytym zachowaniu higieny (obmycie rąk detergentem po każdym chorym).

  

  

30. W związku z „koronawirusem” nadal odwołane są: Gorzkie Żale, oraz wszystkie Drogi
Krzyżowe, Godzina Miłosierdzia, Godzinki o NMP, wypominki za zmarłych, spotkania
przygotowujące do I Komunii Świętej, próby zespołów i scholii oraz chóru, spotkania formacyjne
różnych grup, siłownia etc. Informacje na dalsze niedziele przekazywał będę na bieżąco.

  

  

31. Obok ludzkich ochronnych zabiegów, jako wierzący, nie zapominajmy o uciekaniu się do
Bożej Opatrzności nad nami – stąd po Mszach św. śpiewamy „Suplikacje” lub też zamiennie po
Komunii Św. odmawiamy Litanię do Opatrzności Bożej.

  

  

32. Dziękuję za obecność na indywidualnej modlitwie przez cały dzień w piątek 20 III w ramach
„inicjatywy 24 godziny dla Pana”, podczas której – jak niegdyś – wielu samemu odprawiało
indywidualną Drogę Krzyżową. W ten piątek również całodzienna Adoracja.

  

  

33. Zapowiedzi przedślubne – trzecie:
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· Przemysław Wojciech Źrałka, syn Włodzimierza i Marzeny z d. Dąbrowska, ur. 21. 10. 1995 r.
w Nowym Sączu, zam. Głębokie 30; oraz Marcelina Kinga Kościółek, córka Roberta i Teresy, z
d. Oracz, ur. 23. 07. 1995 r. w Nowym Sączu, zam. Mszalnica-Zagóra 56.

  

  

· Jakub Chebda, syn Stanisława i Kingi z d. Mężyk, ur. 19. 11. 1989 r. w Krakowie, zam. ul.
Jana Pawła II 63, Żeleźnikowa Wlk.; oraz: Weronika Maria Chebda (z d. Poręba), córka
Czesława i Sylwii z d. Kmak, ur. 11. 03. 1997 Krynica-Zdrój, zam. Królowa Górna 226.

  

  

· Szymon Zbigniew Łokaj, syn Janusza i Anny z d. Kwiatkowska, ur. 17. 11. 1985 r. w
Zamościu, zam. ul. Przemiarki 23/70 Kraków; oraz: Aneta Marta Bochenek, córka Marka i
Heleny z d. Kruczek, ur. 27. 04. 1993 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa Polska 85.

  

  

· Adam Marszałek, syn Władysława i Bernadetty z d. Kruczek, ur. 08. 11. 1993 r. w Nowym
Sączu, zam. Mszalnica-Zagóra 214: oraz: Natalia Tuczyńska, córka Andrzeja i Małgorzaty,
zam. Kamionka Wielka 563.

  

  

34. Zapowiedzi przedślubne – pierwsze:
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· Tomasz Popiela, syn Zenona i Teresy; ur. 07. 05. 1990 r. w Nowym Sączu, zam.
Mszalnica-Zagóra 260; oraz: Patrycja Hebda, córka Józefa i Iwony, ur. 05. 02. 1999 r. w Nowym
Sączu, zam. Kamionka Wielka 268.

  

  

Jeśliby ktoś znał przeszkody do zawarcia tych sakramentalnych związków małżeńskich, winien
je zgłosić do kancelarii parafialnej.

  

  

35. Podczas pogrzebu śp. Kazimiery Mikołajewskiej zamówiono w poniedziałek 6 Mszy
„pogrzebowych” (5 indywidualnych + 1 od uczestników).

  

  

36. W czasie wtorkowego pogrzebu śp. Jana Szeptaka zamówiono 96 Mszy św.
„pogrzebowych” (90 indywidualnych + 6. Od uczestników pogrzebu). Niech odpoczywają w
pokoju wiecznym.

  

  

37. W piątek 20 III odeszła do wieczności śp. Antonina Ptaszkowska z Królowej Polskiej –
pogrzeb jedynie z udziałem rodziny jutro, tj. w poniedziałek 23 III o 13:00 (12:30 –
wyprowadzenie trumny). Za jej duszę w oczekiwaniu na pogrzeb w kaplicy podziemnej różaniec
– codziennie o 18:00.
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38. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za gaz (ogrzewanie w kościele i na starej
plebanii: 2998,21 zł + 179,11 zł (+ 21,90 zł).

  

  

39. Też zapłaciłem rachunek za telefon urzędowy w kancelarii parafialnej: 78,79 zł.

  

  

40. Naprawa pilarki i dwoje taczek – 100 zł; dwie dętki do kół taczkowych z montażem u
wulkanizatora – 2 x 8,50 zł + 10 zł.

  

  

41. Nabyłem materiały do malowania pokoi po ks. Prałacie i malowania deskowych ścian na
starej plebanii: farba żółta, impregnat do desek; 4 niebieskie szerokie taśmy malarskie – razem:
237 zł + 63 zł.

  

  

42. Za robociznę przy malowaniu pokoi po śp. ks. Prałacie i za „wykończeniówkę” w drewnie na
starej plebanii – 800 zł.
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43. Za robociznę przy regałach na starej plebanii – 300 zł. Razem wydałem sumę: 4805,01 zł.

  

  

44. Z przodu kościoła wystawione są do rozprowadzenia baranki wielkanocne i paschaliki.
Ofiara nie mniejsza niż 6 zł.

  

  

45. Dziękuję za ofiarę na potrzeby kościoła: Anna i Józef Poręba oraz syn Dawid, KG Nr 40
(150 zł).

  

  

46. Dziękuję Grzegorzowi i Jakubowi Kaczowkom za finalne malowanie w pokojach mieszkania
po śp. ks. Prałacie. Oni również poczynili wykończeniówkę drewnianego sufitu i deskowanej
części ścian w kotłowni starej plebanii (czyszczenie, uzupełnienie i malowanie).

  

  

47. Janowi Królewskiemu dziękuję za ofiarowaną do malowania pokoi na nowej plebanii bańkę
15 litrów niemieckiej drogiej farby „Brillux”.

  

  

48. Dziękuję Januszowi Gaborkowi i Michałowi Poręba za układnie etapami betonowych płyt
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„jumbo” na skarpach koło starego cmentarza w Królowej Polskiej. Moim busem z ich pomocą
zostało tam przewiezione sprzed plebanii kolejne 15 betonowych korytek ściekowych.

  

  

49. Episkopat Polski udziela dyspensy od Mszy św. niedzielnej do 29 III tym, którzy „źle się
mają”, czyli kaszlą lub też popadają w psychiczny lęk i niepokój, osobom starszym oraz
uczniom i opiekunom dzieci (od piątku 20 III rząd ogłosił już „stan epidemii” w miejsce
dotychczasowego „zagrożenia epidemią”).

  

  

50. Mszy św. na ten trudny czas można wysłuchać przez radio czy uczestniczyć w niej poprzez
transmisję w telewizji.

  

  

51. Jednocześnie Episkopat Polski zachęca do indywidualnych nawiedzeń świątyń i modlitwy,
prywatnej Drogi Krzyżowej i Adoracji.

  

  

52. Również prosi o uczynienie „ołtarzyków domowych” i wspólną modlitwę rodzinną wszystkich
w domu – Kościoła Domowego.
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53. Zapraszam też do włączenia się w śpiew Gorzkich Żali i wysłuchania „kazania pasyjnego”
transmitowanych w mediach.

  

  

54. Dziękujemy też państwowym mediom polskim za wyjście katolikom naprzeciw z wieloma
transmisjami nabożeństw.

  

  

55. Spowiedź przy konfesjonałach dokonuje się w taki sam sposób jak dotychczas, bo przy
kratkach wszędzie założone są nieprzepuszczalne folie.

  

  

56. Wprawdzie nie ma wody święconej w kościołach, ale można ją zabrać do domu i tam z niej
korzystać – z przodu do zabrania woda święcona w pojemniku z kranikiem (przed
poświęceniem została przegotowana). Przywróćmy w domach kropielnice – jak dawniej. 

  

  

57. Kropielnice plastikowe są do nabycia w cenie hurtowej: duża po 6,50 zł i mała po 3,50 zł za
szt. (dla przejrzystości obok jest do wglądu faktura zakupu).
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58. W rodzinie też można ucałować domowy krzyż, do czego usilnie zachęcam – zamiast
świątynnego w przedsionku.

  

  

59. Bardzo proszę o zainteresowanie się osobami starszymi i chorymi: zapytać telefonem o
zakupy i ostrożnie je potem przekazać!

  

  

60. I ogólnie usilnie proszę o zachowanie ostrożności we wszelakich kontaktach międzyludzkich
– a także o dezynfekcję i higienę.

  

  

61. Dzięki za ofiarę 200 zł na sprzątanie 2 rodzinom: Bożena Pazgan; Halina i Piotr Majka;
Jolanta i Michał Mężyk; Maria i Stanisław Kumorek. Do sprzątania dokładają się 4 kolejne
rodziny z Królowej Górnej: Janusz i Bożena Gaborek; Michalina Kumorek; Katarzyna i Janusz
Kumorek; Agnieszka i Mariusz Kumorek.

  

  

62. Na stoliku z tyłu świątyni – do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne „Dzień Pański” na
poszczególne niedziele.
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63. W związku z „koronawirusem” wstrzymany zostaje parafialny kolportaż „Gościa
Niedzielnego” – kupić go można w kioskach + prenumerata.

  

  

64. Do nabycia na stoliku gazety: „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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