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I Niedziela Wielkiego Postu – 6 marca 2022

  

  

W tygodniu:

  

I Niedziela – 6 III – I Niedziela Wielkiego Postu (adoracyjna)

  

  

Poniedziałek – 7 III – wsp. dow. śś. Perpetuy i Felicyty, męcz.

  

  

Wtorek – 8 III – wsp. dow. św. Jana Bożego, zak.

  

  

Środa – 9 III – wsp. dow. św. Franciszki Rzymianki, zak.
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Czwartek – 10 III – rozpoczęcie Nowenny przed Uroczystością św. Józefa (10-18 marca)

  

  

Niedziela – 13 III – II Niedziela Wielkiego Postu

  

    
    1. Liturgia Słowa uczula nas na trojakie kuszenie diabła, na jakie wystawiona jest ludzka
natura przez pożądliwość: ciała, oczu i pychy.     
    2. Msze św. w dniu dzisiejszym wedle porządku wielkopostnego: 7:00 (po niej Droga
Krzyżowa śpiewana na melodię kalwaryjską) – 9:00 – 10:30 – 14:30 Gorzkie Żale
(bezpośrednio po nich Msza św. bez kazania).     
    3. Zamiast homilii wysłuchamy dziś Listu Pasterskiego Biskupa Diecezjalnego Andrzeja
Jeża na temat tegorocznego Wielkiego Postu.     
    4. W tę niedzielę (6 III) do południa podczas trzech Mszy św. Adoracja Najświętszego
Sakramentu, zaś po południu po Gorzkich Żalach Msza św. z Nieszporami o NMP (bez homilii).
 
 
    5. Podczas Gorzkich Żali zbierana jest składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu
Pańskiego.     
    6. Jak zwykle w I niedzielę miesiąca, po „prymarii” zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn
(zaś za tydzień zmianka w Różach Kobiet).     
    7. Podczas zmianki tajemnic zelatorzy otrzymają na ulotkach „Papieskie intencje” na cały
rok 2022.     
    8. „Kazania Pasyjne” w tym roku głosi wikariusz ks. Mateusz Migacz.    
    9. Jeszcze raz zachęcam do wielkopostnych pokutnych postanowień, wytrwałych i
szczerych wyrzeczeń.     
    10. Nadal modlimy się o pokój na Ukrainie polecając ją w tzw. „małym egzorcyzmie” św.
Michałowi Archaniołowi – jej patronowi.     
    11. W niedzielę 6 marca składka przeznaczona jest na cele diecezjalne.    
    12. Dziś kończą się rozpoczęte w Środę Popielcową „kwartalne dni modlitw o ducha pokuty”
(2-6 marca).     
    13. W poniedziałek, wtorek i w czwartek Msze św. w naszej parafii tylko rano o 6:30.    
    14. We wtorek 8 marca przypada Dzień Kobiet – pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. 

 
    15. W Najbliższą środę 9 III o 16:30, tj. pół godziny przed Mszą św. o 17:00 odprawiona
będzie Droga Krzyżowa – poprowadzą ją dzieci pierwszokomunijne (zaś za tydzień w środę 16

 2 / 5



I Niedziela Wielkiego Postu – 6 III 2022

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 06 marca 2022 05:04 - Poprawiony niedziela, 06 marca 2022 05:07

III Drogę Krzyżową poprowadzą dzieci rocznicowe I Komunii Świętej).     
    16. Natomiast Msza św. o 17:00 połączona będzie, jak zwykle w środę, z Nowenną do MB
Nieustającej Pomocy.     
    17. W czwartek 10 III rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością św. Józefa (10-18
marca).     
    18. Także w czwartek o 6:30 kończą się Msze św. „pogrzebowe” za śp. Józefa Koguta.
Niech spoczywa w pokoju Bożym.     
    19. W piątek 11 III Msze św. popołudniowe: po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 oraz o 17:00.  
 
    20. Pół godziny wcześniej w piątek 11 III o 16:30 śpiewaną Drogę Krzyżową poprowadzi
młodzieżowy muzyczny zespół „Uradowani” (zaś za tydzień w piątek 18 III Drogę Krzyżową
poprowadzą lektorzy).     
    21. W sobotę (12 marca) Msze św. rano o 6:30 i 8:00.    
    22. Za tydzień w II Niedzielę Wielkiego Postu (13 marca) porządek Mszy św. jest
następujący: 7:00 (po niej Droga Krzyżowa śpiewana na melodię kalwaryjską) – 9:00 – 10:30 –
o 14:30 Gorzkie Żale (bezpośrednio po nich Msza św. bez homilii).     
    23. W niedzielę 13 marca przypada „dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami”
(zawsze II Niedziela Wielkiego Postu).     
    24. Z tej racji w niedzielę 13 marca prowadzona będzie zbiórka do puszek na Ogólnopolski
Fundusz Misyjny „Ad Gentes”.     
    25. W niedzielę za tydzień, jak zwykle po „prymarii” zmiana tajemnic w Różach Kobiet.    
    26. Także w niedzielę za tydzień zwyczajowo w II niedzielę miesiąca składka inwestycyjna.  
 
    27. W Wielkim Poście: ● Drogi Krzyżowe odprawiane są trzy razy w tygodniu: w środy o
16:30 dla dzieci; ● w piątki o 16:30 dla młodzieży i dorosłych; ● w niedziele śpiewana po
„prymarii” około 8:00 dla wszystkich; Gorzkie Żale są w każdą niedzielę o 14:30, a po nich
bezpośrednio Msza św. już bez kazania.     
    28. Za nabożne odprawienie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i udział w rekolekcjach można
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.     
    29. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
śś. Joachima i Anny, zel. Anny Poręba.     
    30. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w
tym tygodniu:● w środę o 18:00 – cotygodniowe spotkanie Akcji Katolickiej (na starej plebanii); ●
w piątek o 18:00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi (w sali pod kościołem);
● w piątek o 18:30 – spotkanie KSM (na starej plebanii); ● w sobotę o 9:00 – próba scholi
dziecięcej (na chórze); ● w sobotę o 10:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów (w salce w
kościele); ● w sobotę o 11:00 – zbiórka lektorów i ceremoniarzy (w salce w kościele)   
    31. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem za ogromny rachunek za przemysłowy gaz w
kościele za styczeń (zniżkowe wyrównanie przyjdzie w marcu).    

    32. Za kwiaty do dekoracji ołtarzy nabyte przez Krystynę Michalik.    
    33. Za olej do świec na ołtarzach (5 litrów) oraz za zapalniczki.    
    34. Zbiórka „Caritas” do puszek na Ukrainę z niedzieli 27 II jak i ze Środy Popielcowej 2 III
wyniosła w sumie aż 10 648,40 zł (4557,40 zł + 6091 zł).    
    35. Zbiórka na cele charytatywne z Popielca wyniosła 2309,50 zł.    
    36. Z I środy składka na misje wyniosła 90 zł.    
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    37. Ofiarę na kościół 1000 zł złożyła starsza kobieta z Mszalnicy-Zagóry.    
    38. Również ofiarę 200 zł na potrzeby parafii złożył goszczony na plebanii Mirosław
Wojciechowski, nauczyciel filozofii, etyki i chemii w ZSO nr 1 w Tychach.     
    39. Jeszcze na ogrzewanie i sprzątanie cmentarza kolejne 2 rodziny złożyły ofiarę – w
sumie: 200 zł. Dziękuję.     
    40. Na biuletyn przy okazji innych opłat złożono 60 zł: Stanisława i Jan Szczurek, KG (30
zł); anonimowo (30 zł).     
    41. Są już do nabycia wielkanocne baranki (w cenie nie mniej niż 8 zł) oraz paschaliki
Caritas (także w cenie nie mniejszej niż 8 zł).     
    42. Dzieciom w szkole rozdane będą jak co roku „skarbonki jałmużny wielkopostnej” w tym
roku pod hasłem” Czas Miłosierdzia 2022” – dzieci złożą je przy adoracji krzyża w Wielki Piątek.
 
 
    43. Pragnę przypomnieć młodym w parafii, iż w tym tygodniu dniach od 11-13 marca 2022
roku (piątek – sobota - niedziela) Duszpasterstwo Akademickie przy parafii św. Kazimierza w
Nowym Sączu organizuje kurs dla narzeczonych w formie rekolekcji weekendowych.
Rozpoczęcie w piątek 11 marca 2022 r. o godz. 19:00. Zapisy poprzez email lub sms /ks.
Łukasz Plata/ - Duszpasterz Akademicki– szczegóły na afiszu.     
    44. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Królowej Polskiej informuje, że od 28 lutego rozpoczęła
się rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy I na rok szkolny 2022/23. Od tego roku
szkolnego uruchomiona będzie też świetlica – zajęcia świetlicowe będą się odbywać od godz.
7:00 (nieformalnie już od 6:45) do 16:00. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
internetowej szkoły.     
    45. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przy ul. Broniewskiego Nr 1 w Nowym
Sączu prowadzi nabór dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności intelektualnej do klas
pierwszych szkoły podstawowej nr 5. Kontakt Tel. 18 441 51 75 lub 18 441 58 20. Patrz: plakat.
Pierwsze spotkanie niezobowiązujące 14 marca 2022 o godz. 15:30 w tejże szkole.     
    46. Szpital powiatowy w Limanowej prowadzi także dla powiatu nowosądeckiego bezpłatne
badania kolonoskopowe w znieczuleniu dla mieszkańców w przedziale wiekowym 50-60 lat.
Zapisy przez stronę internetową szpitala WWW.szpitallimanowa.pl  lub kontakt
telefoniczny 668-535-114. Dla zainteresowanych na stoliku do zabrania ulotki na ten temat.
 
 
    47.  „Tarnowski Gość Niedzielny", Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ośrodek
w Tarnowie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zapraszają nauczycieli
oraz uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie na
fotoreportaż pod hasłem „Patrzery – przygoda zaczyna się tuż za progiem".     
    48. Zaproszenie na rekolekcje dla katechetów świeckich: w Centrum Formacyjno –
Rekolekcyjne Diecezji Tarnowskiej ARKA w Gródku nad Dunajcem. Poniżej podany jest link do
logowania. Prosi się o wybranie terminu i zarejestrowanie się poprzez dostępny formularz. Mam
nadzieję, że ta nowa forma zapisu się sprawdzi. W razie trudności prosi się o kontakt
telefoniczny. Zapraszam do odwiedzania strony Wydziału Katechetycznego oraz fanpage
Duszpasterstwa Nauczycieli i Wychowawców Diecezji Tarnowskiej. https://katechezatar
now.pl/ https://ww
w.facebook.com/DNiWDT/?ref=pages_you_manage
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    49. Od środy 15 XII są ograniczenia także w kościołach do 30 % wszystkich obecnych –
jednak w to nie wlicza się zaszczepionych, a w naszej wspólnocie na szczęście jest wysoki
procent zaszczepionych.     
    50. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Małgorzata, Krzysztof Borkowski;
Antoni Święs; Stanisława, Stefan Wolak; Bożena, Narcyz Wolak; Katarzyna, Stefan Wolak. Do
sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Polskiej: Krystyna, Czesław
Świgut; Izabela, Andrzej Michalik
; Maria, Stanisław Poręba; Andrzej Kuziak; Anna i Bartosz Majoch.
 
 
    51. Można ze stolika zabrać ulotkę na temat odpisu od podatku 1% na rzecz „Caritas
Diecezji Tarnowskiej” – Nr 0000211791.     
    52. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” w środku kolejny e-book z Biblią (8 zł);
„Niedziela” (8 zł); „Miłujcie się” (6 zł); „Mały Gość Niedzielny (6 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł);
„Mały Promyczek Dobra” (6 zł); „Świat Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł);
„L`Osservatore Romano” (6 zł).   
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