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V Niedziela Wielkiego Postu – 29 marca 2020

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 29 III – V Niedziela Wielkiego Postu (synodalna)

  

  

I Środa – 1 IV – „dzień misyjny” w parafii

  

  

I Czwartek – 2 IV – wsp. dow. św. Franciszka z Paoli, pustelnika; albo: wotywa o Eucharystii

  

  

I Piątek – 3 IV – wotywa o NSPJ
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I Sobota – 4 IV – . dow. św. Izydora, bpa i dokt. Kośc.; albo: wotywa o Niepokalanym Sercu
NMP

  

  

I Niedziela – 5 IV – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej; albo: wsp. dow. św. Wincentego
Ferreriusza, prezb. (opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa niesie nam dziś pociechę, że Bóg wydobywa nas z grobów śmierci – Jezus
jest bowiem lekarzem ciał i naszych dusz.     
    2. Dziś, tj. 29 III, przeżywamy V Niedzielę Wielkiego Postu, która rozpoczyna dwa ostatnie
tygodnie Wielkiego Postu – dawniej zwano ją „Niedzielą Męki Pańskiej”.     
    3. Pożytecznym jest zwyczaj zasłaniania krzyży i obrazów pasyjnych (czyni się to w sobotę
popołudniu przed I nieszporami).     
    4. Krzyże pozostają zasłonięte do końca Liturgii Męki Pańskiej, zaś obrazy do początku
Wigilii Paschalnej.     
    5. Jest to także „niedziela synodalna” z własną liturgią wyznaczoną przez ks. Biskupa.    
    6. Ze względów bezpieczeństwa dziecka, dziś „po sumie”, a nie podczas Mszy św.
ochrzczony będzie: Franciszek Stanisław Ogórek.     
    7. Na tę niedzielę zaplanowane były uroczyste obchody dwudziestolecia istnienia naszego
chóru, ale zostały odwołane – pozostała jedynie intencja Mszy św. o 10:30 za dyrygenta,
chórzystów i ich rodziny.     
    8. Tej nocy 28/29 marca nastąpiła zmiana czasu na „letni” czyli spaliśmy krócej wstając o 1
godzinę wcześniej.     
    9. Od środy 25 III do soboty 11 IV kolejne restrykcje w Polsce – dotyczą one: zakazu
przemieszczania się (oprócz spraw koniecznych jak praca i zakupy), gromadzeń publicznych
powyżej 2 osób (w kościele na Mszy św. może być tylko do 5 osób nie licząc księdza),
transportu publicznego (połowa siedzeń).   
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10.  Jeszcze w tę niedzielę w naszej świątyni jest więcej, bo aż 6 Mszy św. niedzielnych
wcześniej zapowiedzianych (od 25 III może być tylko 5 osób na każdej z nich – czyli rodzina,
która zamówiła intencję). Porządek Mszy św. na dziś: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 – 14:30 –
17:00.

  

  

11. Od Niedzieli Palmowej już tylko 4 Msze św.: 7:00 - 9:00 - 10:30 - 14:30. 

  

  

12.  Msze św. odtąd nie będą w koncelebrze, ale jedna po drugiej, by mogła być na swojej Mszy
św. przynajmniej najbliższa rodzina (5 osób).

  

  

13.  Kościół jest zamknięty na czas Mszy św. zgodnie z dekretem ks. Biskupa – wejście od
zakrystii tylko dla rodziny zamawiającej intencję Mszy św. Poza Mszami św. kościół nasz jest
otwarty cały dzień.

  

  

14.  Dekret Ks. Biskupa wywieszony jest na głównych drzwiach kościoła.
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15.  Jutro, tj. w poniedziałek 30 III w Burkina Faso kończą się drugie już „gregorianki” za śp.
Zofię Mężyk (odprawiał misjonarz).

  

  

16.  W I środę kwietnia przypada „dzień misyjny w parafii” – modlimy się i wspieramy
misjonarzy, natomiast nie ma zmianki tajemnic.

  

  

17.  W I środę Msze św. o godz. 16:30 – 17:00 (z Nowenną do MBNP) oraz o 17:30 (po
pogrzebie).

  

  

18.  W I czwartek kwietnia Msze św. rano o 6:30 i 7:00 (z Litanią do Imienia Jezus) i wieczorem
o 17:00 i 17:30 (z Adoracją Eucharystii).

  

  

19.  W I czwartek 2 IV od 15:00 do 17:00 Adoracja IHS, ale nie obowiązuje ona kandydatów do
bierzmowania (klas VI, VII oraz VIII).

  

  

20.  W I czwartek 2 kwietnia przypada „XV rocznica śmierci Jana Pawła II” (2005).
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21.  W I piątek 3 IV Msze św. rano o 6:30 (z Litanią do NSPJ) i po południu o 15:00 (w kaplicy
bocznej) oraz 17:00 i 17:30 (z Adoracją IHS).

  

  

22.  W piątek zamiast Godziny Miłosierdzia z Koronką – od razu celebrowana jest Msza św. o
15:00.

  

  

23.  Również w piątek 3 IV będzie całodzienna Adoracja IHS od 7:00 do 22:00.

  

  

24.  I tak w I piątek Adoracja Najświętszego Sakramentu będzie najpierw od 7:00 do 17:00 (w
monstrancji na głównym ołtarzu).

  

  

25.  Zaś po Mszy św. wieczornej o 17:30 ciąg dalszy Adoracji Sanctissimum aż do 22:00 (ale
już w kaplicy bocznej) – zapraszam.
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26.  W I piątek nie przychodzą na konferencję przygotowawczą kandydaci do bierzmowania (VII
i VIII klasy).

  

  

27.  Spowiadamy się codziennie podczas Mszy św. – jeden kapłan odprawia Mszę św., zaś
drugi spowiada (udziela tylko minimalnej nauki).

  

  

28.  Spowiadają tylko kapłani miejscowi w tej samej „słuchanicy” (na konfesjonałach w kratkach
są folie, zachowajmy w kolejce dystans 1,5 m).

  

  

29.  Dodatkowo Spowiedź św. będzie: w I czwartek oraz w I piątek od 16:00 do 17:00.

  

  

30.  Spowiedź św. w parafii przed Świętami Wielkanocnymi planowana jest też w Wielkim
Tygodniu tylko po uprzednim umówieniu się telefonicznie w następującym porządku: w Wielki
Poniedziałek od 15:00 do 17:00 oraz od 18:00 do 20:00; w Wielki Wtorek od 15:00 do 17:00
oraz od 18:00 do 20:00; w Wielką Środę od 15:00 do 17:00 oraz od 18:00 do 20:00 –
spowiadać będą tylko kapłani miejscowi. Gdyby były jakieś odgórne zmiany, to dokonam
korekty za tydzień. Spowiadajmy się codziennie, by
uniknąć potencjalnych kolejek, jakie mogą się w takiej sytuacji stworzyć przy konfesjonałach
przed Wielkanocą.
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31.  Nadal nie ma rozwożenia Eucharystii do chorych przez szafarzy nadzwyczajnych.

  

  

32.  Przed świętami Wielkiej Nocy zachowując przepisy sanitarne kapłan udaje się do chorych
w I piątek od 8:00 – oprócz stałych zgłoszonych należy innych zgłosić pod telefonem: 18 445 64
43 (proszę się po sygnale nagrać na automatyczną sekretarkę lub zgłosić w zakrystii).

  

  

33.  W I sobotę 4 IV Msze św. – rano o 6:30, 7:00 i 8:00 (z Litanią Loretańską do NMP) oraz
wieczorem o 17:00 (z Adoracją Eucharystii).

  

  

34.  W najbliższą I niedzielę nie będzie Adoracji Najświętszego Sakramentu z racji śpiewu i
czytania „na role” Opisu Męki Pańskiej.

  

  

35.  Albowiem czekająca nas niedziela 5 IV to już „Niedziela Palmowa” rozpoczynająca Wielki
Tydzień.
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36.  Po zaostrzeniu rygorów, w Niedzielę Palmową zwyczajowo 4 Msze św.: 7:00 – 9:00 –
10:30 – 14:30 (bez ludu – tylko rodzina „intencji”).

  

  

37.  Nie ma „zmianki tajemnic” wśród Róż Mężczyzn – odmawiamy nadal te same; podobnie nie
ma kobiecej „zmianki” za tydzień.

  

  

38.  Przed „sumą” (o 10:30) wyruszy „okrojona liczebnie” procesja z palmami spod chóru (a nie
jak zwykle sprzed cerkwi).

  

  

39.  Zwyczajowo możliwe są trzy formy wspomnienia w świątyniach uroczystego wjazdu Jezusa
do Jerozolimy: a) procesja; b) uroczyste wejście (tzw. introit); c) zwykłe wejście (z antyfoną na
wejście).

  

  

40.  Niestety, tak jak nie ma procesji, tak nie ma w tym roku corocznego „konkursu palm” –
bowiem z racji pandemii obowiązują ograniczenia.
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41.  Też anulowane jest rokroczne spotkanie młodych w Tarnowie i procesja ulicami w ramach
„Diecezjalnego Dnia Młodych”.

  

  

42.  W Niedzielę Palmową coroczna składka przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne
w Tarnowie jest odwołana.

  

  

43.  Trzech kantorów proszę o śpiew Męki Pańskiej (niestety bez chóru) – nadto dyrygenta,
pana Sławomira, już zawczasu proszę o przygotowanie też koniecznych śpiewów na Triduum
Paschalne (choć w formie okrojonej bez chóru).

  

  

44.  W oczekiwaniu na Wielki Tydzień nie ma w dalszym ciągu ani Dróg Krzyżowych, ani
Gorzkich Żali.

  

  

45.  Oprócz Mszy św. odwołane są też wszelkie inne nabożeństwa i praktyki paraliturgiczne
oraz wszelkie spotkania przykościelne.
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46.  Odwołane są w całej diecezji rekolekcje parafialne i szkolne – tak więc nie ma i u nas w tym
roku tej pobożnej praktyki.

  

  

47.  Intencja powszechna na kwiecień o wyzwolenie się z uzależnień: „Módlmy się, aby
wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie
”.

  

  

48.  Z przodu wystawiona jest do zabrania przegotowana do wrzątku woda święcona w bańce z
kranikiem. Z racji sanitarnych nie mogąc jej używać wspólnie w świątyni, załóżmy kropielnice w
naszych domach (są do nabycia z tyłu kościoła po cenie hurtu: 6,50 zł oraz 3,50 zł).

  

  

49.  Chrońmy się rozumnie przed zarażeniem, ale nie zapominajmy o uciekaniu się do Bożej
Opatrzności nad nami w tym trudnym czasie – stąd po Mszach św. śpiewamy „Suplikacje” lub
też zamiennie po Komunii Św. odmawiamy Litanię do Opatrzności Bożej.

  

  

50.  Dziękuję za indywidualną modlitwę przez cały dzień w piątek 27 III – wielu samemu
odprawiało indywidualną Drogę Krzyżową.
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    -  Zapowiedzi przedślubne – drugie: Tomasz Popiela, zam. Mszalnica-Zagóra; oraz:
Patrycja Hebda, zam. Kamionka Wielka.   

  

  

Kto zna kanoniczne przeszkody małżeńskie, ma obowiązek sumienia zgłosić je w kancelarii
parafialnej.

  

  

51.  W czasie poniedziałkowego pogrzebu śp. Antoniny Ptaszkowskiej (w którym brał też udział
krewniak ks. Czesław Hałgas, saletyn) zamówiono 121 Mszy św. „pogrzebowych” (117
indywidualnych + 4 od uczestników pogrzebu). Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

  

  

52.  W środę po południu umarł śp. Stanisław Poręba z Ząbrówki, pochowany był w sobotę 28
IV o 10:00 tylko w obecności rodziny. Za jego duszę odprawione będą 23 Msze św. Zamówione
przez rodzinę. W tę środę o 17:30 Msza św. „żałobna”, bo nie było pogrzebowej.

  

  

54.  Wydatki tego tygodnia: Za zgrzewkę wina mszalnego „Lacrimae Christi” (6 sztuk).
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55.  Za 200 sztuk dużych hostii do sprawowania Mszy św. Komunikanty 10 tysięcy (10
woreczków po 1000 sztuk).

  

  

56.  Płyn czyszczący do płytek gresowych „Alcodor” (2 litry). Środki czystości oraz do
dezynfekcji.

  

  

57.  Ledowe żarówki energooszczędne typu „GTV” 12 W (5 sztuk).

  

  

58.  Otrzymaliśmy do zapłacenia kolejne rachunki – tym razem za prąd w kościele, cerkwi i
starej plebanii oraz w szopach – razem: 2224,11 zł.

  

  

59.  Dziękuję za ofiarę na wydawanie biuletynu: rodzinie Świgutów z Mszalnicy-Zagóry, Nr 8 (50
zł); anonimowo (30 zł).

  

  

60.  Są jeszcze z przodu kościoła wystawione do rozprowadzenia baranki wielkanocne i
paschaliki. Ofiara nie mniejsza niż 6 zł.
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61.  Także tam są do nabycia plastikowe białe kropielnice do domów – duże po 6,50 zł i małe
po 3,50 zł.

  

  

62.  W sobotę przez firmę z N. Sącza na razie tymczasowo na pół roku została zainstalowana w
kościele kamera do transmisji Mszy św.

  

  

63.  Robert Świgut z pomocą Andrzeja Michalika wykonał dwie kolejne nowe ławki krótkie do
podziemi – razem jest ich 14. Dziękuję.

  

  

64.  Dalej etapami układne są betonowe ażurowe płyty na skarpach koło starego cmentarza w
Królowej Polskiej oraz korytka ściekowe. Dziękuję za tę pracę Januszowi Gaborkowi i Michałowi
Poręba.

  

  

65.  Dzięki: Stanisławowi Mężykowi za 2 przygotowane deski z twardego drewna do 2
robionych mostków. Marii Basta za przekazany lek.
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66.  Episkopat Polski udziela dyspensy od Mszy św. niedzielnej do dziś 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”). Odtąd też kary państwowe za złamanie kwarantanny
wynoszą już nie 5 000 zł ale 30 000 zł.

  

  

67.  Mszy św. na ten trudny czas można wysłuchać przez radio czy uczestniczyć w niej poprzez
transmisję w telewizji (a z naszej świątyni prowizorycznie przez internet).

  

  

68.  Episkopat Polski równocześnie zachęca do indywidualnych nawiedzeń świątyń i modlitwy,
prywatnej Drogi Krzyżowej i Adoracji.

  

  

69.  W rodzinie można używać wody święconej czy też ucałować krzyż, do czego zachęcam –
zamiast tych gestów w przedsionku.

  

  

70.  Zapraszam też do włączenia się w śpiew Gorzkich Żali i wysłuchania „kazania pasyjnego”
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transmitowanych w mediach.

  

  

71.  Pamiętajmy o osobach starszych i chorych: zapytajmy się przez telefon o zakupy czy inne
sprawunki i ostrożnie je przekażmy!

  

  

72.  Dbajmy o higienę, unikajmy bliskich kontaktów międzyludzkich – dezynfekujmy miejsca
niepewne.

  

  

73.  Od minionej soboty 28 III w związku z „koronawirusem” obowiązuje zakaz wstępu do lasów
państwowych i na parkingi leśne w całym Nadleśnictwie Nawojowa – informuje o tym
nadleśniczy Tomasz Romanowski. Patrz: afisz w gablocie.

  

  

74.  Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Janusz i Bożena Gaborek; Michalina
Kumorek; Agnieszka i Mariusz Kumorek. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny z
Królowej Górnej: Irena i Czesław Radzik; Anna i Leon Szeptak; Stanisława Szeptak.
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75.  Na stoliku z tyłu świątyni – do zabrania darmowe biuletyny liturgiczne „Dzień Pański” na
poszczególne niedziele.

  

  

76.  Wstrzymano parafialny kolportaż „Gościa Niedzielnego” – można go kupić w kioskach i
przez prenumeratę. Są zaś inne gazety.

  

  

77.  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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