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IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” – 27 marca 2022

W tygodniu:

Niedziela – 27 IV – IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” (Raduj się Jerozolimo) - synodalna

I Piątek – 1 IV – wotywa o NSPJ

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

I Niedziela – 3 IV – V Niedziela Wielkiego Postu
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1. Liturgia Słowa w opisie zamiany manny na przaśny chleb nawołuje do przemiany
naszego życia jak nawrócenie „marnotrawnego syna”.
2. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu 27 marca to niedziela „Laetare” (Raduj się
Jerozolimo) zwana także „Niedzielą Różową” (od koloru szat liturgicznych) – jest to także
„niedziela synodalna”.
3. Dzisiaj Msze św. 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 homilii).
4. Podczas Gorzkich Żali zbierana jest składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu
Pańskiego.
5. Dziś podczas „wotywy” (9:00) śpiewa dziś zespół młodzieżowy „Uradowani”, natomiast na
„sumie” (10:30) śpiewa zespół „Chwalmy Pana”.
6. Ciągle modlimy się o pokój na Ukrainie polecając wszystkich doświadczonych tam
niepokojem, cierpieniem i śmiercią.
7. W nocy nastąpiła zmiana czasu na „letni”, spaliśmy o godzinę krócej.
8. W poniedziałek, wtorek i czwartek Msze św. w naszej parafii tylko rano o 6:30.
9. W poniedziałek 28 III odbędzie się bierzmowanie – w tym roku w Kamionce Wielkiej o
godz. 16:00.
10. Bierzmowania udzieli także naszym 29 uczniom ks. bp Stanisław Salaterski.
11. W najbliższą środę 30 III o 16:30, tj. pół godziny przed Mszą św. o 17:00 odprawiona
będzie Droga Krzyżowa – poprowadzą ją dzieci ze scholi (po nich za tydzień w pierwszą środę
6 IV Drogę Krzyżową poprowadzi kapłan).
12. Środowa Msza św. o 17:00 połączona będzie, jak zwykle w środę, z Nowenną do MB
Nieustającej Pomocy.
13. W czwartek 31 III przypada 32 rocznica śmierci ks. abpa Jerzego Ablewicza (rządził w
latach 1962-1990).
14. W czwartek 31 III poza parafią kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Teresę
Kowalczyk – odprawiane były w marcu (od 2 III do 31 III).
15. W czwartek 31 marca 2022 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamionce Wielkiej (w
sali posiedzeń UG w KW) o 14:00 promocja trzech książek pt. 1) „Dwie Kamionki Małe obok
Nowego Sącza” (Kazimiera Zielińska i Michał Kazimierz Żak); 2) „Zwyczaje i obrzędy we wsi
Kamionka Wielka i Królowa Polska” (Zofia Pawłowska); 3) „Mieszkańcy wsi Królowa Polska
1679-1900” (ks. dr Grzegorz Kiełbasa).
16. W pierwszy piątek 1 IV Msze św. o: 6:30 – 15:00 (G. Miłosierdzia z Mszą św.) – 17:00 z
Adoracją IHS (16:30 Droga Krzyżowa).
17. Spowiedź św. comiesięczna będzie tylko w I piątek 1 IV od 16:00, bowiem przed nami
rekolekcyjna spowiedź św. w środę 6 IV od 14:00 do 17:00.
18. W I piątek jak zwykle do chorych kapłan udaje się o 13:30 – z możliwością spowiedzi
św. i namaszczenia chorych.
19. Także zwyczajowo w I piątek ogólna Adoracja Sanctissimum w bocznej kaplicy od godz.
13:30 do 22:00.
20. W pierwszy piątek 1 IV pół godziny przed Mszą św. popołudniową, tj. o 16:30 Drogę
Krzyżową poprowadzi młodzież z KSM (po nich za tydzień w piątek 8 IV Drogę Krzyżową
poprowadzi najmłodszy zespół muzyczny „Chwalmy Pana”).
21. Dni Formacji Służby Liturgicznej (drugie w tym roku spotkanie formacyjne dla
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ministrantów ze szkoły podstawowej) odbędą się w dniach 1-3 kwietnia 2022 r. w domu
rekolekcyjnym w Ciężkowicach (ul. Rekolekcyjna 13).
22. Przed nami I sobota – Msze św.: 6:30 – 8:00 –17:00 (Adoracja IHS); 21:00 – Apel
Jasnogórski (rozpoczęcie rekolekcji parafialnych).
23. W I sobotę kwietnia czyli 2 IV Apelem Jasnogórskim o 21:00 rozpoczynają się parafialne
rekolekcje – jak zapowiadałem poprowadzi je ks. Piotr Zaborski z Częstochowy, niegdysiejszy
rzecznik prasowy tamtejszej kurii a obecnie dyrektor Radia „Fiat”.
24. W sobotę 2 kwietnia o godz. 21:37 przypada 17 rocznica śmierci św. Jana Pawła II
(1920-2005) – a więc w trakcie naszego Apelu Jasnogórskiego.
25. Całościowy program rekolekcji szczegółowo podany jest na oddzielnych kartkach. W
tym miejscu jedynie sygnalizuję niedzielne nauki stanowe: ● po 9:00 stanówka dla młodzieży
szkolnej, studenckiej i pracującej; ● po 10:30 stanówka dla rodziców z odnowieniem
przyrzeczeń małżeńskich; ● podczas Gorzkich Żali rekolekcyjne kazanie pasyjne; ● podczas
wszystkich Mszy św. kazanie ogólne (po południu skrócone).
26. W I sobotę 2 IV w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu odbędzie się kapłańska
kongregacja (rozpocznie się od 9:30 od modlitwy przedpołudniowej, a zakończy obiadem ok.
godz. 13:00).
27. Już w najbliższą 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 autokar do Nowego Sącza. Jeszcze można się zapisać u członków Akcji Katolickiej.
Wyjazd o 9:00.
28. Za tydzień w V Niedzielę Wielkiego Postu (3 kwietnia) 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. z krótką rekolekcyjną homilią).
29. Jest to „niedziela adoracyjna”, ale nie będzie jej u nas w tym miesiącu, bowiem po
Mszach św. są nauki stanowe.
30. W tę V niedzielę Wielkiego Postu zasłania się krzyże i obrazy pasyjne w świątyniach.
31. Bądźmy wytrwali w wielkopostnych pokutnych postanowieniach oraz szczerych
wyrzeczeniach.
32. Intencja papieska do omodlenia w kwietniu zwłaszcza przez Róże Różańcowe – za
pracowników służby zdrowia:
„Módlmy się, aby zaangażowanie pracowników służby
zdrowia w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w krajach najuboższych, było
wspierane przez rządy i lokalne wspólnoty”.
33. Przed świątynią w niedzielę 3 IV za zgodą biskupa harcerze zbierać będą do puszek na
hospicjum w Nowym Sączu w ramach akcji „Pola Nadziei”.
34. Bierzmowani będą: KG (22 osoby): Apola Magdalena, Dadał Martyna, Filipiak Klaudia,
Filipiak Nikola, Gaj Dorota, Groń Karol, Grybel Adrian, Grzyb Julia, Janus Jacek, Kałuzińska
Aneta, Kasprzyk Emilia, Kowaczek Karol, Nowak Emilia, Ogorzałek Maciej, Poręba Sara (z NS),
Ptak Mateusz, Ptak Oskar, Rogoziński Jakub, Siedlarz Daria, Tokarczyk Jakub, Wolak Piotr,
Ząber Wiktoria;
KP (7 osób): Jawor Martyna,
Jaworski Mateusz, Krok Adam, Kruczek Natalia, Poręba Alicja, Rams Julia, Tarasek Kamil;
oraz
z KW
:
Jarosz Zuzanna, Kocemba Milena.
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35. Podaję też kalendarium bierzmowania w dekanacie – ks. bp Stanisław Salaterski: 28
marca
(poniedziałek),
godz. 16:00 w Kamionce Wielkiej: Bogusza, Królowa Górna, Kamionka
Wielka (92 osoby); godz. 18:00 w Białym Klasztorze: Nowy Sącz MB Niepokalana (160 osób);
29 marca
(wtorek), godz. 14:00 w Łabowej: Łabowa, Maciejowa (41 osób); godz. 16:00 w Białym
Klasztorze: Nawojowa, N. Sącz MB Bolesna (180 osób);
godz. 18:00 w Białym Klasztorze: N. Sącz NSPJ (Jezuici) (180 osób);
4 kwietnia
(poniedziałek), godz. 14:00 w Paszynie: Paszyn, Mogilno (93 osoby); godz. 16:00 w Mystkowie:
Mystków, Cieniawa (67 osób); 18:00 w parafii św. Rocha: N. Sącz św. Rocha (86 osób).
36. Również przed nami druga seria Kursu Lektorskiego w Nawojowej: w I piątek 1 IV od
14:30 do 17:00 i w I sobotę od 8:30 do 12:00 i od 13:00 do 14:00 (próba w kościele). W kursie
tym uczestniczy także sześciu naszych ministrantów z VI klas.
37. Błogosławieństwa nowych lektorów dokona ks. bp Leszek Leszkiewicz w środę 06 IV
2022 r. o godz. 18:00.
38. Na kurs kandydaci zabierają: zgodę rodziców, Pismo Święte, Różaniec, zdjęcie takie jak
do legitymacji.
39. 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.
40. Za nabożne odprawienie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i udział w rekolekcjach można
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
41. Zapowiedzi przedślubne trzecie: Norbert Jakub Duda, syn Roberta i Agnieszki z d.
Niemiec, ur. 05. 05. 1996 r., zam. Królowa Górna 11; oraz: Alicja Jadwiga Lichoń, ur. 07. 09.
1996 r., zam. Binczarowa 171. Kto by znał przeszkody do zawarcia tego małżeństwa winien
zgłosić to w kancelarii parafialnej.
42. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
NMP Matki Kościoła, zel. Heleny Wacławiak.
43. 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 piątek
o 18:00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi pierwszokomunijnymi (w sali pod kościołem) ● w
piątek o 19:00 – 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)
44. Wydatki tego tygodnia: zapłaciłem rachunek (szacunkowy) za gaz w starej plebanii za
luty: 779,93 zł + 9,84 zł.
45. Opłaty u x. dziekana za materiały duszpasterskie przesłane w ostatnim czasie z
referatów kurii – 543 zł + 174 zł + 260 zł + 311 zł.
46. Opłata za kurs lektorski w Nawojowej dla 6 kandydatów (po 60 zł od osoby) = 360 zł.
Pula na nagrody dla ministrantów – 300 zł.
47. Za komunikanty (20 tyś. sztuk) – 256 zł. Za lody, wodę, kawę dla pracujących w sobotę
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– 54,65 zł. Razem wydałem sumę:
3048,42 zł.
48. Do nabycia wielkanocne baranki (w cenie nie mniej niż 8 zł) i paschaliki Caritas (także w
cenie nie mniejszej niż 8 zł). Kolo chrzcielnicy.
49. Dziękuję za sobotnią pracę od 7:00 – pracowali na rzecz parafii: ● 7 mężczyzn z grupy d
ziesiętnika Janusza Pazgana
: Janusz Pazgan; Sławomir Jelito; Zbigniew Świgut; Bronisław Szeptak; Krystian Radzik (+
traktor); Krzysztof Gaborek; Kazimierz Gromala (za niego Zdzisław Nowak z Kamionki Wielkiej);
oraz zamiast pracy ofiarę złożyli: Tomasz Kumorek (50 zł); Grzegorz Jelito (50 zł) – wykonali
prace: przetoczenie pni ściętego jesionu z chodnika Dróżek Świąt Maryjnych oraz pocięcie pni
drzew powalonych. Dziękuję też za użyczenie pił motorowych i łańcuchów. Mężczyznom
pomógł też Tomasz Smoroń z dziesiątki Andrzeja Królewskiego, który posłużył dużym traktorem
do przeciągnięcia potężnych pni, jak również wyplantował nim ugór. ● 6 kobiet z grupy
dziesiętnika Stanisława Ptaka
: Stanisława Ptak; Agata Ptak; Dorota Marchacz; Sylwia Dadał; Stanisława Ochwat; Halina
Ptaszkowska; quadem posłużył też mąż Agaty Bogdan Ptak – wykonały pracę: sprzątania
suszu, grabienia liści oraz opadłych suchych gałązek.
50. Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dziesiątki: ●
mężczyzn z grupy
dziesiętnika Władysława Stanka – w planie: korowanie pniaczków
(przy pogodzie) albo przerzucenie drzewa w stodole (przy deszczu). Potrzebne są: tasaki lub
ośniki albo ostre siekerki do korowania. ● kobiety z grupy
dziesiętnika Tadeusza Ramsa
– w planie dalsze sprzątanie suszu kwiatów i grabienie liści oraz opadłych suchych gałązek
(przy pogodzie) lub sprzątanie starej plebanii (przy deszczu).
51. Dziękuję za zebranie produktów w 7 kartonach siedemnastokilogramowych pierwszej
transzy ogólnopolskiej zbiórki „Caritas” na Ukrainę.
52. W naszej parafii zaangażowało się 5 konkretnych rodzin, jedno sąsiedztwo i środowisko
szkoły podstawowej z Królowej Polskiej.
53. Jak już podawałem, akcja ta będzie cyklicznie powtarzana w parafiach na terenie całej
Polski.
54. Dziękuję Akcji Katolickiej za poprowadzenie po „sumie” niedzielnej adoracyjnej
„Modlitwy za Ojczyznę”.
55. Dziękuję scholi dziecięcej oraz zespołom „Uradowani” i „Chwalmy Pana” za niedzielne
śpiewy, a „Siewcom Miłości” za Drogę Krzyżową.
56. Dziękuję zaangażowanym uczniom obu klas VIII za poprowadzenie Adoracji IHS w
triduum przygotowawczym do sakramentu bierzmowania.
57. Bóg zapłać wszystkim modlącym się w miniony piątek w bocznej kaplicy przez 4 godziny
od 11:30 do 16:30 w ramach akcji „Inicjatywa 24 godziny dla Jezusa” i „Adoracji bez granic”.
Także za poprowadzenie o 15:00 Godziny Miłosierdzia.
58. Dzięki uczniowi klasy VII (Bratek Słysz) za przekazanie do parafii znalezionych
ukraińskich pieniędzy – przekazałem je tej rodzinie.
59. Dziękuję młodemu małżeństwu (Artur Długopolski) z Królowej Polskiej za zafundowane
90 paczek pierników do robionych paczek świątecznych „Caritas” na święta.
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60. Gdyby ktoś chciał przyjąć uchodźców do swoich domów, to po przemyśleniu,
przemodleniu i przedyskutowaniu proszę tę chęć zgłosić w parafii.
61. Gdyby jeszcze ktoś miał gruz – dalej chętnie przyjmę na podbudowę chodnika Dróżek
Świąt Maryjnych!
62. W sklepach spożywczych na terenie parafii, jak i w kościele wystawione będą kosze na
produkty spożywcze dla ubogich i samotnych na święta.
63. Od jutra, tj. 28 III, maski już nieobowiązkowe. Czekamy na zniesienie wszystkich
ograniczeń zaprowadzonych jeszcze 15 XII także w kościołach.
64. Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II w Starym Sączu zaprasza
wszystkich czcicieli św. Jana Pawła II na czuwanie modlitewne przy Ołtarzu Papieskim, które
odbędzie się w sobotę, 2 kwietnia, z racji 17 rocznicy śmierci naszego Wielkiego Papieża.
Czuwanie rozpocznie się o godz. 20:00 nabożeństwem Drogi Krzyżowej, a zakończy o godz.
21:37 adoracją Najświętszego Sakramentu i wspólnym śpiewem „Barki”.
65. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Klaudia i Jakub Michalik; Stanisława i
Jan Szczurek; Władysława i Jan Królewscy; Anna i Grzegorz Skoczeń; Renata i Andrzej
Królewscy. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Monika i Adam
Królewska; Agata Cienki; Agnieszka i Dawid Kurczab; Tomasz i Elżbieta Kogut; Anita i
Stanisław Bagniccy.
66. Do nabycia są jeszcze ostatnie egzemplarze wydanego w formie książkowej
specjalnego numeru Gościa Niedzielnego-Extra pt. „Święty Ojciec Pio” – cena 10 zł.
67. Można ze stolika zabrać ulotkę na temat odpisu od podatku 1% na rzecz „Caritas
Diecezji Tarnowskiej” – Nr 0000211791.
68. 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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