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II Niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 13 III – II Niedziela Wielkiego Postu

  

  

Środa – 16 III – rozpoczęcie triduum modlitw przed Urocz. św. Józefa

  

  

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

  

  

Piątek – 18 III – wsp. dow. św. Cyryla Jerozolimskiego, bpa i dok. Kośc.
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Sobota – 19 III – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

  

  

Niedziela – 20 III – III Niedziela Wielkiego Postu

  

    
    1. Liturgia Słowa wiedzie nas dziś na Tabor, by ukazać nam chwałę Pana i jak Abrahama
zaprasza do czci Boga i Przymierza z Nim.     
    2. Dziś odczytany będzie Komunikat Biskupa Tarnowskiego w związku z Dniem Świętości
Życia 2022 (25 III).     
    3. Dziś też w czwarty dzień trwającej Nowenny do św. Józefa przypada 9 rocznica wyboru
papieża Franciszka (2013).     
    4. Msze św. dziś wedle porządku wielkopostnego: 7:00 (po niej Droga Krzyżowa śpiewana
na melodię kalwaryjską) – 9:00 – 10:30 – oraz o 14:30 Gorzkie Żale (bezpośrednio po nich
Msza św. bez kazania).     
    5. W tę niedzielę 13 marca przypada „dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami”
(zawsze II Niedziela Wielkiego Postu).     
    6. Stąd zwyczajowo w tę niedzielę 13 III przed świątyniami zbiórka do puszek na
Ogólnopolski Fundusz Misyjny „Ad Gentes”.     
    7. Też w tę niedzielę jak zwykle po „prymarii” zmiana tajemnic w Różach Kobiet.    
    8. Podczas zmianki tajemnic, tak jak tydzień temu, zelatorki otrzymają na ulotkach
„Papieskie intencje” na cały rok 2022.     
    9. Także w dzisiejszą niedzielę zwyczajowo w II niedzielę miesiąca składka inwestycyjna.   

    10. W czasie Gorzkich Żali zbierana jest składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu
Pańskiego (opuszczono ją tydzień temu).     
    11.  „Kazania Pasyjne” w tym roku głosi wikariusz ks. Mateusz Migacz.    
    12. Czy poczyniliśmy wielkopostne pokutne postanowienia, wytrwałe i szczere
wyrzeczenia?     
    13. Wciąż modlimy się o pokój na Ukrainie polecając Miłosiernemu Bogu zabitych i rannych.
 
 
    14. W poniedziałek, wtorek i w czwartek Msze św. w naszej parafii tylko rano o 6:30.    
    15. W najbliższą środę 16 III o 16:30, tj. pół godziny przed Mszą św. o 17:00 odprawiona
będzie Droga Krzyżowa – poprowadzą ją dzieci rocznicowe I Komunii Świętej (zaś za tydzień w
środę 23 III Drogę Krzyżową poprowadzą dziewczęta z DSM).     
    16. Natomiast Msza św. o 17:00 połączona będzie, jak zwykle w środę, z Nowenną do MB
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Nieustającej Pomocy.     
    17. W środę rozpoczyna się triduum modlitw w intencji mężczyzn i starszej młodzieży
męskiej przed sobotnią Uroczystością św. Józefa Oblubieńca NMP (16-18 III).     
    18. Nabożeństwo i kapłańskie spotkanie z dekanatu odbędzie się w parafii św. Rocha w
czwartek 17 marca br. godz. 19:15.     
    19. W piątek 18 III Msze św. popołudniowe: po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 oraz o 17:00.  
 
    20. Pół godziny wcześniej w piątek 18 III o 16:30 Drogę Krzyżową poprowadzą lektorzy (zaś
za tydzień w piątek 25 III Drogę Krzyżową poprowadzi najstarszy młodzieżowy muzyczny
zespół „Siewcy Miłości”).     
    21. Do piątku 18 III trwa rozpoczęta czwartek 10 III Nowenna przed Uroczystością św.
Józefa się (10-18 marca).     
    22. W sobotę (19 III) przypada Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca NMP – Msze św.
dopołudnia o 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz wieczór o 17:00.     
    23. Też w sobotę podczas „sumy” o 10:30 chrzest dziecka – łaski tej dostąpi: Franciszek
Jan Romanek (Msza św. za to dziecko odprawiona będzie 10 IV o 9:00).     
    24. Za tydzień w III Niedzielę Wielkiego Postu (20 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).     
    25. W niedzielę 20 marca śpiew scholi dziecięcej na Eucharystii o 10:30.    
    26. Też w niedzielę za tydzień przypada „Modlitwa za Ojczyznę” wyznaczona dla Akcji
Katolickiej w naszej parafii na 20 III 2022 r. Dlatego bezpośrednio po „sumie” będzie adoracja
Najświętszego Sakramentu poprowadzona przez AK.     
    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 pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i udział w rekolekcjach można
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.     
    29. Zapowiedzi przedślubne pierwsze: Norbert Jakub Duda, zam. Królowa Górna; oraz:
Alicja Jadwiga Lichoń, zam. Binczarowa. Kto zna przeszkody do zawracia tego małżeństwa
powinien to zgłosić w kancelarii parafialnej.   
    30. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
MB Królowej Polski, zel. Heleny Ptaszkowskiej.     
    31. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w
tym tygodniu: ● w środę o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM (na starej plebanii); ● w
czwartek o 14:30 – wyjazd DSM na lodowisko do Białej Niżnej (ślizg: od 15:30 do 16:15); ●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).   
    32. Wydatki tego tygodnia: Została naprawiona jedna z ogłoszeniowych gablot, którą
zrzuciła ze ściany wichura (po prawej stronie przed wejściem głównym) – naprawa ramek i
zaszklenie.     
    33. Dorobiono też szybę do gabloty w starym kościele.    
    34. Naprawa uszkodzonego starodawnego zamka w drzwiach zakrystii cerkwi (wytoczenie
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wytartej zębatki w zamku).     
    35. Koszt materiału za już naszyte nowe długie „rzepy” na 10 pasów lektorskich oraz za
„rzepy” do naszycia na 6 dla ceremoniarzy.     
    36. Na materiały do reperacji kilkunastu starych ornatów.    
    37. Składka przeznaczona na cele diecezjalne zbierana niedzielę 6 marca wyniosła 2781 zł.
 
 
    38. Ofiarę 3000 zł na wcześniej zarezerwowaną XV kapliczkę „II Dzień Zesłania Ducha Św.
(MB Kościoła)” i chodnik przy niej złożyły dwie rodziny: Krystyna i Jan Michalik (1500 zł) oraz
Zuzanna i Stanisław Kmak (również) 1500 zł. Wielkie Bóg zapłać!     
    39. Uruchomiona produkcja prądu w dwóch systemach na dachu starej plebanii przyniosła
do dnia dzisiejszego sumę 899,49 zł.     
    40. Otrzymaliśmy kolejny rachunek za ogrzewanie kościoła tym razem w lutym na sumę 8
466 zł 44 gr.     
    41. Otrzymaliśmy także rachunek za urzędowy telefon w kancelarii parafialnej – 87,83 zł.    
    42. Jeszcze na ogrzewanie i sprzątanie cmentarza kolejne 5 rodzin złożyło ofiarę – w sumie:
460 zł. Dziękuję.     
    43. Na biuletyn przy okazji innych opłat złożono 110 zł: Maria Ochwat, KG (30 zł);
anonimowo, KG 113 (50 zł); Barbara i Grzegorz Jelito, KG (30 zł).     
    44. Są do nabycia wielkanocne baranki (w cenie nie mniej niż 8 zł) oraz paschaliki Caritas
(także w cenie nie mniejszej niż 8 zł).     
    45. Paschaliki na koniec Wielkiego Postu i Triduum Paschalnego, tj. w Wielkanoc zanieść
można na groby naszych zmarłych, jako widomy wyraz naszej paschalnej wiary „ w ciała
zmartwychwstanie i żywot wieczny
”.
 
 
    46. Rozpoczyna się ogólnopolska zbiórka „Caritas” na Ukrainę w kartonowych paczkach o
wadze nie większej 17 kilogramów. Akcja ta będzie cyklicznie w parafiach powtarzana. Do
naszej parafii dotrze 7 takich kartonów do napełnienia wedle listy produktów wystawionej na
stoliku. Można się zorganizować np. w sąsiedztwie lub rodzinami (ktoś zakupi całość zawartości
paczki, a inni umówieni między sobą zwrócą zakupującemu swoją cząstkę kosztu zakupu) –
każda taka paczka jest dla oddzielnej jednej rodziny w części walczącej Ukrainy. Paczka
powinna zawierać zawsze produkty z trzech kategorii: żywność z długim terminem ważności
(np. makaron, ryż, konserwy, puszki); produkty dla dzieci (np. kaszki, słoiczki, soki); artykuły
chemiczne, kosmetyczne (np. papier toaletowy, chusteczki nawilżone, mydło, pasta do zębów,
plastry opatrunkowe). Puste wymiarowe kartony będą dla chętnych do zabrania u mnie od
środy, a po napełnieniu produktami dostarczone w niedzielę za tydzień w terminie
nieprzekraczalnym. Po napełnieniu składamy je za dnia w przestrzeni bagażowej mojego busa
– po zmroku będzie on codziennie zamykany. W poniedziałek rano zawożę je na paletę do
Nawojowej, skąd pojedzie do magazynów przeładunkowych „Caritas” w Leżajsku (ul.
Żeromskiego 3), a stamtąd już na Ukrainę.     
    47. Na terenie naszej parafii u rodzin przebywają 3 rodziny ukraińskie (matki z dziećmi), a
jeszcze 2 nasze rodziny chcą przyjąć Ukraińców.     
    48. W sobotę 2 kwietnia o 10:00 w kinie „Sokół” zarezerwowana jest dla naszej parafii
projekcja filmu fabularnego „Cud – Guadalupe”. Ceny biletów są ulgowe po 12 zł + 8 zł na
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autokar do Nowego Sącza. Zapisy u członków Akcji Katolickiej.     
    49. Katolickie Przedszkole przy ul. Nadbrzeżnej 12 w Nowym Sączu otwiera grupę dla
dzieci (w wieku: od 3 do 6 roku życia) z Ukrainy przebywających obecnie na terenie naszego
dekanatu. Grupą będzie zajmować się nauczycielka i psycholog pochodzenia ukraińskiego z
odpowiednim wykształceniem, co ułatwi dzieciom adaptację w przedszkolu i w naszym kraju.
Przedszkole dla tych dzieci jest za darmo. W poniedziałek, tj. 14 marca 2022 r. o godz. 16:00 w
budynku przedszkola odbędzie się spotkanie organizacyjne dla ukraińskich rodziców i ich
dzieci. Kontakt: ks. Grzegorz Kiełbasa, dyrektor Przedszkola, tel. (18) 441 31 81.     
    50. W najbliższy czwartek 17 III w Dąbrowie Tarnowskiej odbędzie się dzień skupienia dla
parlamentarzystów, samorządowców i pracowników administracji samorządowej z terenu
Diecezji Tarnowskiej. Jest on przejawem troski Kościoła o duchowe dobro tych, którzy w ten
sposób posługują lokalnej społeczności. Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tarnowskiego
Andrzeja Jeża sprawowana o godz. 14:00 będzie transmitowana przez nasze diecezjalne radio
RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Główną intencją modlitwy będzie prośba o pokój w
Ukrainie i zaprzestanie działań wojennych przez Rosję w tym kraju. Włączmy się duchowo w to
modlitewne spotkanie.     
    51. Dziękuję pewnemu parafianinowi za pomoc w zamontowaniu naprawionego
starodawnego zamka w drzwiach zakrystii w cerkwi.     
    52. 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.     
    53. Dzięki za ofiarę 700 zł na sprzątanie 7 rodzinom: Grażyna, Edward Stanek; Janusz
Stanek; Krystyna, Czesław Świgut; Izabela, Andrzej Michalik; Andrzej Kuziak; Anna i
Bartosz Majoch; Jolanta i Piotr Filipiak. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej
Polskiej: Tomasz Smoroń; Antoni Smoroń; Zofia, Adam Spólnik; Rafał Siedlarz; Jan Siedlarz.
 
 
    54. Do nabycia jest wydany w formie książkowej specjalny numer Gościa
Niedzielnego-Extra pt. „Święty Ojciec Pio” – cena 10 zł.     
    55. Można ze stolika zabrać ulotkę na temat odpisu od podatku 1% na rzecz „Caritas
Diecezji Tarnowskiej” – Nr 0000211791.     
    56. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (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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