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V Niedziela Wielkiego Postu – 21 marca 2021

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 21 III – V Niedziela Wielkiego Postu (dawniej Męki Pańskiej)

  

  

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

  

  

Środa – 24 III – Dzień Misjonarzy Męczenników

  

  

Czwartek – 25 III – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
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Piątek – 26 III – dzień modlitw za więźniów

  

  

Niedziela – 28 III – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej (Niedziela Synodalna)

  

  

  

1. Lit. Słowa jest wołaniem o odpuszczenie grzechów i pomoc Boską w nawróceniu – i my
prośmy o światło Boże dla dusz rekolekcyjnych.

  

  

2. Dziś już V Niedziela Wielkiego Postu rozpoczyna ona 2 ostatnie wielkopostne tygodnie
dawniej zwane „okresem Męki Pańskiej”.

  

  

3. Dziś, w ten I dzień kalendarzowej wiosny porządek Mszy św. niedzielny, czyli: 7:00 – 9:00 –
10:30 – Gorzkie Żale 14:30 (Msza św.).

  

 2 / 15



V Niedziela Wielkiego Postu – 21 III 2021

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 21 marca 2021 16:24 - Poprawiony niedziela, 21 marca 2021 16:36

  

4. Tuż po Gorzkich Żalach odprawiana jest Msza św. z króciutką 3-5 minutową homilią do
Ewangelii.

  

  

5. Po 7:00 jak zwykle w Wielkim Poście śpiewana jest Droga Krzyżowa (na melodię
kalwaryjską).

  

  

6. W tę niedzielę 21 III o 10:30 ochrzczona będzie Magdalena Maria Popiela (Msza św. za to
dziecko – we wtorek 23 III o 17:00).

  

  

7. W czasie Gorzkich Żali zwyczajowo zbierana jest kolekta na wystrój Ciemnicy i Grobu
Pańskiego.

  

  

8. W przedsionku wystawiony jest już kosz „Caritas” na jałmużnę wielkopostną dla
potrzebujących w naszej parafii.
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9. Od dzisiejszej niedzieli (po sobotnich nieszporach) zasłania się fioletowymi płótnami krzyże w
świątyniach oraz obrazy pasyjne.

  

  

10. Wczoraj, tj. w sobotę 20 III sobotnim Apelem Jasnogórskim rozpoczęły się czterodniowe
rekolekcje wielkopostne w naszej parafii – głosi je ks. dr Tadeusz Michalik, którego bardzo
serdecznie witam w naszej wspólnocie parafialnej i życzę Mu światła Bożego.

  

  

11. Program rekolekcji jest jeszcze do zabrania na oddzielnych kartkach – zaś tu skrótowo
przypominam niektóre z nich:

  

  

a. niedziela (21 III): nauki ogólne podczas Mszy św. (7:00 – 9:00 – 10:30 – po Gorzkich Żalach)
oraz stanowe nauki niedzielne: po 9:00 stanówka dla młodzieży; po 10:30 stanówka dla
rodziców i odnowienie przyrzeczeń małżeńskich; 14:30 kazanie pasyjne.

  

  

b. poniedziałek (22 III): nauki ogólne podczas Mszy św. (6:00 – 8:00 – 17:00); Godzina
Miłosierdzia i Msza św. z homilią dla chorych (z okazją dla nich do spowiedzi od 15:00); oraz
nauka stanowa dla kobiet po Mszy św. o 17:00.
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c. wtorek (23 III): nauki ogólne podczas Mszy św. (6:00 – 8:00 – 17:00); odwiedziny po domach
zgłoszonych chorych (z okazją dla nich do spowiedzi od 12:30); Droga Krzyżowa dla dzieci o
16:30 oraz nauka stanowa dla mężczyzn po Mszy św. o 17:00.

  

  

d. środa (24 III): nauki ogólne z błogosławieństwem końcowym podczas Mszy św. (6:00 – 8:00
– 17:00); Spowiedź parafialna od 13:30 do 17:00 (z przerwą w spowiedzi 15:00-15:30; Droga
Krzyżowa ogólna o 15:00 (AK).

  

  

12. Msze św. o 6:00 rano w poniedziałek, wtorek i środę będą recytowane, aby zakończyły się
kwadrans przed 7:00, aby móc zdążyć do pracy.

  

  

13. Dzieci szkolne przychodzą razem z rodzicami – bo z racji nauki zdalnej, nie ma dla nich
oddzielnych rekolekcji szkolnych.

  

  

14. Chorych proszę zgłosić w zakrystii, w kancelarii parafialnej bądź telefonicznie – bo
rekolekcjonista pojedzie tylko do zapisanych.
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15. W spowiedzi św. pomagać będzie kilku obcych księży.

  

  

16. W środę na zakończenie rekolekcji parafialnych podczas wszystkich Mszy św. zbierana
będzie składka na potrzeby rekolekcjonisty.

  

  

17. W środę końcowe błogosławieństwo rekolekcyjne z przywilejami z nim związanymi.

  

  

18. Za pobożny udział w rekolekcjach przez trzy dni można zyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.

  

  

19. Podczas rekolekcji we wtorek 23 III o g. 16:30 – Drogę Krzyżową dla dzieci poprowadzą
uczniowie klas IV („rocznicowe”).

  

  

20. Natomiast Drogę Krzyżową ogólną podczas rekolekcji w środę o 15:00 w przerwie w
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spowiedzi poprowadzą członkowie Akcji Katolickiej; natomiast w piątek po rekolekcjach o 16:30
– czterej szafarze.

  

  

21. Oprócz tych wspólnych Dróg Krzyżowych zachęcam też do indywidualnego odprawiania
Dróg Krzyżowych o jakiejkolwiek porze dnia. Nowa świątynia w Wielkim Poście otwarta od rana
do wieczora.

  

  

22. Zapraszam do udziału w nabożeństwach pasyjnych, ale także do stałości w wielkopostnych
postanowieniach i wyrzeczeniach.

  

  

23. W środę też 24 III przypada też Dzień Misjonarzy Męczenników – nasza diecezja ma
czworo takich męczenników: bł. o. Zbigniew Strzałkowski, ks. Jan Czuba, kl. Robert Gucwa, s.
Czesława Faron.

  

  

24. W czwartek 25 III Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Msze św. o g. 7:00 – 9:00 –
10:30 i 17:00 ze względu na pracujących.
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25. 25 III przypada także Dzień Świętości Życia – można w tym dniu dokonać Duchowej Adopcji
(to modlitwa przez 9 miesięcy).

  

  

26. Także w czwartek 25 III podczas Mszy św. o 17:00 przyjęcie ślubowania pięciu nowych
DSM-ek – są to: Julia Groń, Martyna Książkiewicz, Julia Rams, Natalia Szmit, Zofia Szmit.
Zarówno dziewczętom jak i tym bardziej ich rodzicom gratuluję!

  

  

27. W piątek 26 III przypada Dzień Modlitw za Więźniów.

  

  

28. Też w piątek 26 III po Mszy św. o 18:00 w sąsiedniej Boguszy rusza nocna „Ekstremalna
Droga Krzyżowa” „leśną drogą” – więcej, patrz pod hasłem „leśna droga Bogusza” lub na dole
na stronie: http://www.bogusza.pl/parafia/88-parafia

  

  

29. Za tydzień 28 III już Niedziela Palmowa: o godz. 10:15 gromadzimy się z palmami przed
cerkwią, stamtąd po poświęceniu palm ruszymy w procesji do nowego kościoła – gdzie
odprawiona będzie „suma” o 10:30. Po Mszy św. rozstrzygnięcie „konkursu palm” i nagrody.
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30. W Niedzielę Palmową składka przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w
Tarnowie jako jałmużna wielkopostna.

  

  

31. Młodzież zachęcam do indywidualnego udziału w Diecezjalnym Dniu Młodych (na sposób
wirtualny).

  

  

32. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. MB
Królowej Polski, zel. Heleny Ptaszkowskiej.

  

  

33. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych:

  

  

● w czwartek o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii (o 17:00 – ślubowanie)

  

  

● w czwartek o 18:30 – próba chóru na starej plebanii
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● w piątek o 15:45 – zbiórka ministrantów w salce nad zakrystią

  

  

● w piątek o 18:00 – spotkania w kościele z dziećmi klas III i ich rodzicami przed I Komunią Św.

  

  

● w piątek o 19:00 – spotkanie KSM na starej plebanii

  

  

● w sobotę o 9:000 – próba scholii dziecięcej na chórze

  

  

34. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za gaz w kościele.

  

  

35. Wypłaciłem Firmę Mariusza Poręby – za pierwszy etap kładzenia elektryki (w drewnianych
garażach i altanie) – za materiał i robociznę.
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36. Zamontowałem w pokoju po ks. prałacie kupiony na allegro używany komputer stacjonarny
z ekranem.

  

  

37. Jeszcze w Kamionce Wlk. w składzie „na Bani” – za materiały do kładzenia i fugowania
kamienia na ścianach plebanii.

  

  

38. Także uiściłem kolejny rachunek za telefon w kancelarii: 148,14 zł.

  

  

39. Składka inwestycyjna z II niedzieli miesiąca wyniosła: 3804 zł. Bóg zapłać.

  

  

40. Ofiarę w kopercie na tacę składki inwestycyjnej złożyli: Barbara i Józef Świgut (100 zł);
Anna i Józef Poręba (100 zł). Dzięki.

  

  

41. W tym tygodniu zgłosili się kolejni 3 fundatorzy kapliczek – wielkie „Bóg zapłać”:
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a. kapliczka 8 stacji – MB Częstochowska Kr. Polski (26 VIII – 3 V): anonimowa rodzina
darczyńców z Wyrębów: 2000 zł.

  

  

b. kapliczka 9 – Niepokalanego Serca NMP (po Uroczystości Serca Jezusa): dziesiątka budowy
kościoła Marii Rymanowicz: 2000 zł.

  

  

c. kapliczka 11stacji – MB z Góry Karmel (Szkaplerzna), fundatorzy: Agata i Bogdan Ptak z
dziećmi i Stanisław Ptak: 2000 zł.

  

  

42. Także wielkie „Bóg zapłać” Janowi Kocemba, który zasponsorował w cenie 900 zł baniak
(kociołek z kranikiem) na przechowywanie wody święconej – będzie on poświęcony dziś po
„prymarii” przez księdza rekolekcjonistę Tadeusza Michalika.

  

  

43. Dziękuję: za kamieniarskie roboty Janusza Gaborka (finalizuje już prace w jadalni i saloniku
plebanii); oraz Mariuszowi Porębie za darmowe podłączenie kinkietów i listwy ledowej pod
pasyjką na kamieniu wyłożonym na ścianach w tych pomieszczeniach.
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44. Dziękuję Robertowi Świgutowi, który przywiózł i rozładował z pomocą Andrzeja Michalika
kolejne 8 darmowo wykonanych blatów lipowych do rzeźbienia kolejnych stacji Dróżek Świąt
Maryjnych (wymiary tych rzeźb: 90 cm/60 cm). Lipy ofiarowane przez parafian.

  

  

45. Dzięki anonimowemu parafianinowi za bańkę 5 l środka tworzącego ochronną błyszczącą
powłokę na ścianach.

  

  

46. Wciąż można nabyć wielkanocne baranki i paschaliki „Caritas” – jedne i drugie minimum po
6 zł (na stoliku koło zakrystii).

  

  

47. Dzięki za ofiary na ogrzewanie kościoła i na utrzymanie obu cmentarzy – część z nich jest
wyższych od ustalonego 70 zł (100 zł).

  

  

48. Z początkiem tego tygodnia przewieziono do suszarni Ryszarda Górskiego dechy z lip
ofiarowanych przez M. i T. Wacławiaków oraz pozyskanych z wykrotu przy parafii – przewiózł je
Jarosław Groń, który też je pociął w swoim tartaku. Dziękuję.
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49. Przy okazji składania w kopertach ofiar na ogrzewanie kościoła i utrzymanie cmentarzy
złożono także dodatkowe datki po 30 zł ze wskazaniem: „na utrzymanie strony internetowej i
wydawanie biuletynu” – to: Agnieszka i Dawid Kurczab; Dorota i Sławomir Jelito. Dzięki.

  

  

50. Opłaty za zimowe ogrzewanie kościoła i sprzątanie cmentarzy nadal pozostają bez zmian –
tj. 40 zł + 30 zł (razem 70 zł). Można je ciągle składać w formie tradycyjnej w kopertach na tacę
lub przelewem na pierwsze podane (lub któreś z 3 kont parafialnych).

  

  

51. Trwa przedłużona narodowa kwarantanna bez planowanych poluzowań, z zaostrzeniami od
minionej soboty w całym kraju tzw. lock down. Nie można już nosić przyłbic i bawełnianych
maseczek. Tylko atestowane. Nadal bądźmy ostrożni (higiena, dystans i maski, a także
dodatkowo aplikacja covidowa i wietrzenie czyli DDM A+W).

  

  

52. Dzięki za ofiarę 300 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Stanisława Groń; Małgorzata Groń; Marcin
Groń. Do sprzątania dokładają się 4 kolejne rodziny: Maria i Wawrzyniec Mika; Jakub Mika;
Antoni Witek; Piotr Witek i Alicja Bocian.
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53. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w
KG (od strony 120) – 
koszt 90 zł.

  

  

54. Na drugim stoliku obok gazet z tyłu kościoła jest jeszcze do nabycia Gość Niedzielny w
formie książki o św. Józefie: cena 9 zł.

  

  

55. W dzisiejszym „Gościu Niedzielnym” w tarnowskiej wkładce jest na stronie II notka o
planowanych naszych Dróżkach Świąt Maryjnych.

  

  

56. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (po 6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5
zł); „Mały Gość Niedzielny (5 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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