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V Niedziela Wielkiego Postu – 3 kwietnia 2022

  

  

W tygodniu:

  

I Niedziela – 3 IV – V Niedziela Wielkiego Postu

  

  

Poniedziałek – 4 IV – wsp. dow. św. Izydora, bpa i dok. Kośc.

  

  

Wtorek – 5 IV – wsp. dow. św. Wincentego Ferreriusza, prezb.

  

  

I Środa – 6 IV – dzień misyjny w parafii
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I Czwartek – 7 IV – wsp. dow. św. Jana Chrzciciela de la Salle; albo wotywa o Jezusie
Chrystusie Najwyższym i Wiecznym Kapłanie

  

  

Niedziela – 10 IV – VI Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

  

    
    1. Liturgia Słowa konfrontuje dziś ludzkie prawo i pozorną sprawiedliwość z Bożym
Miłosierdziem, które przeprowadza ku niebu przez nawrócenie.     
    2. Dzisiaj Msze św. wedle porządku wielkopostnego: 7:00 (po niej Droga Krzyżowa
śpiewana na melodię kalwaryjską) – 9:00 z nauką stanową dla młodzieży – 10:30 z nauką
stanową dla małżonków i rodziców – oraz o 14:30 Gorzkie Żale z Kazaniem Pasyjnym
(bezpośrednio po nich Msza św. z krótką homilią).     
    3. Podczas Gorzkich Żali zbierana jest składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu
Pańskiego.     
    4. Dziś po „prymarii” (7:00) zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn (za tydzień zmianka w
Różach Kobiet i składka inwestycyjna).     
    5. Nieustannie modlimy się o pokój na Ukrainie polecając wszystkich tam żyjących.    
    6. W tę V niedzielę Wielkiego Postu zasłania się krzyże i obrazy pasyjne w świątyniach.    
    7. Jest to „niedziela adoracyjna”, ale nie będzie jej u nas w tym miesiącu, bowiem po
Mszach św. są nauki stanowe.     
    8. Przed błogosławieństwem młodzi ze wspólnoty „Cenacolo”, powstałej dla zagubionych
ludzi, dadzą świadectwo życia i rozprowadzą różańce.     
    9. Przed świątynią w tę niedzielę 3 IV zbiórka do puszek na hospicjum w Nowym Sączu w
ramach akcji „Pola Nadziei”.     
    10. Wczoraj 2 IV, tj. w I sobotę kwietnia Apelem Jasnogórskim o 21:00 rozpoczęły się
parafialne rekolekcje – prowadzi je ks. Piotr Zaborski z Częstochowy, niegdysiejszy rzecznik
prasowy kurii archidiecezji, a obecnie dyrektor tamtejszego Radia „Fiat”. Witam serdecznie w
naszej wspólnocie!     
    11. Całościowy program rekolekcji, szczegółowo podany, otrzymaliśmy na oddzielnych
kartkach (dodrukowane są jeszcze do zabrania).     
    12. Przypominam dzisiejsze 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).     
    13. W poniedziałek Msze św. z nauką ogólną dla dorosłych o 8:00 oraz o 17:00 (po tej z
nauką stanową dla kobiet).     
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    14. Też przez trzy dni czyli w poniedziałek, wtorek i środę Msze św. z szkolnymi naukami
rekolekcyjnymi będą o godz.: o 9:30 (dla kas V-VIII) oraz o 10:30 (dla klas 0-IV) ze spotkaniami
w salce pod prezbiterium o 10:30 (dla klas V-VIII) oraz o 11:30 (dla klas 0-IV).     
    15. W poniedziałek G. Miłosierdzia, a po niej Msza św. dla ludzi chorych, słabych, w
podeszłym wieku, emerytów i rencistów: z okazją do spowiedzi.     
    16. We wtorek Msze św. z nauką ogólną dla dorosłych o 8:00 oraz o 17:00 (po tej z nauką
stanową dla mężczyzn).     
    17. We wtorek o g. 12:30 spowiedź św. i Komunia Święta po domach – oprócz stale
odwiedzanych można także w zakrystii wpisać dodatkowych.     
    18. Także we wtorek rekolekcyjny o godz. 16:30 Drogę Krzyżową poprowadzi Akcja
Katolicka.     
    19. W środę Msze św. z nauką ogólną dla dorosłych i błogosławieństwem końcowym o 8:00
oraz o 17:00 (zakończenie rekolekcji).     
    20. W środę na zakończenie – spowiedź św. rekolekcyjna od 14:00 do 17:00 (półgodzinna
przerwa spowiedzi będzie od 15:30-16:00).     
    21. W tej przerwie w spowiedzi św., czyli o 15:30 Droga Krzyżowa dla dzieci, którą
poprowadzi kapłan.     
    22. Podczas wszystkich Mszy św. w środę zbierana będzie składka do dyspozycji księdza
rekolekcjonisty.     
    23. Jak wyżej wspomniałem, w najbliższą środę 6 IV o g. 15:30, tj. w przerwie spowiedzi św.
rekolekcyjnej odprawiona będzie Droga Krzyżowa – poprowadzi kapłan (zaś po niej za tydzień
13 IV w Wielką Środę o g. 16:30, tj. pół godziny przed Mszą św. o 17:00 poprowadzą ją
ministranci).     
    24. Środowa Msza św. o 17:00 połączona będzie, jak zwykle w środę, z Nowenną do MB
Nieustającej Pomocy.     
    25. Jest to także I środa kwietnia zwyczajowo jak co miesiąc jest to „dzień misyjny” w naszej
parafii: zmiana tajemnic w Różach Misyjnych, modlitwa za misjonarzy i kolekta na misje (tym
razem nie w składce, ale do puszki w przedsionku).     
    26. W I środę miesiąca o 18:30 – spotkanie AK na starej plebanii.    
    27. W tę I środę 6 IV r. o godz. 18:00 w Nawojowej pobłogosławi nowych lektorów ks. bp
Leszek Leszkiewicz (w tym 6 naszych). Zaszczytu dostąpią: Karol Janus, Dominik Kowaczek,
Nikodem Mężyk, Kamil Kruczek, Michał Jelito i Filip Jelito. Gratulujemy chłopcom i ich
rodzicom.     
    28. W I środę 6 kwietnia na Jasną Górę wyruszają na pielgrzymkę tegoroczni maturzyści.
Informacje bieżące publikowane są na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii:  https://
katechezatarnow.pl/?p=997
 
 
    29. W I czwartek po rekolekcjach Msze św. będą o 6:30 i 17:00 z Adoracją IHS. Także
zwyczajowo w I czwartek 7 IV Adoracja Sanctissimum w bocznej kaplicy od godz. 15:00 do
20:00 (VI i VII klasy oraz VIII w duchu dziękczynnym po bierzmowaniu).     
    30. W piątek 8 IV Msze św. po południu: 15:00 (G. Miłosierdzia z Mszą św.) – 17:00 (16:30
Droga Krzyżowa).     
    31. W piątek 8 IV pół godziny przed Mszą św. popołudniową, tj. o 16:30 Drogę Krzyżową
poprowadzi najmłodszy zespół muzyczny „Chwalmy Pana” (po nich za tydzień w Wielki Piątek
15 IV: o godz. 9:00 Droga Krzyżowa będzie śpiewana na melodię kalwaryjską zaś o godz.
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15:00 ostatnią Drogę Krzyżową poprowadzi nieformalna grupa czcicieli Bożego Miłosierdzia i
„Caritas”).     
    32. Też w piątek 8 IV o 19:00 wyruszy z kościoła w Boguszy „Ekstremalna Droga Krzyżowa”
po dwóch trasach: leśna (14 km) i niebieska (31 km). Więcej informacji na stronie
WWW.edk.org.pl     
    33. W sobotę – Msze św. będą tylko rano: 6:30 – 8:00.    
    34. W sobotę 9 IV w Nawojowej o 10:00 spotkanie z dekanatu dla parafialnych „Caritas”.    
    35. Za tydzień w VI Niedzielę Wielkiego Postu (10 kwietnia), czyli Niedzielę Palmową
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).     
    36. W Niedzielę Palmową śpiewana jest Pasja czyli Opis Męki Pańskiej (z podziałem na role
trzech solistów i chór).     
    37. Kwadrans przed „sumą”, czyli o godz. 10:15 po poświęceniu wyruszy procesja z
palmami od starego do nowego kościoła. Gromadzimy się więc z nimi przed cerkwią.     
    38. Też, jak zwykle co roku, ogłaszam „konkurs palm” na największe i najpiękniejsze
własnoręcznie wykonane palmy – z nagrodami książkowymi.     
    39. Jak w każdą VI Niedzielę Wielkiego Postu czyli Niedzielę Palmową Męki Pańskiej
składka przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, jako jałmużna
wielkopostna.     
    40. Jaka jest nasza wytrwałość w wielkopostnych pokutnych postanowieniach oraz
szczerych wyrzeczeniach?     
    41. 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.     
    42. Za nabożne odprawienie Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i udział w rekolekcjach można
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.     
    43. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn
p.w. św. Piotra Apostoła, zel. Piotra Jelito.     
    44. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w
tym tygodniu: ● 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 w kościele całej Liturgicznej
Służby Ołtarza (tj. ministrantów, lektorów i ceremoniarzy) w związku z liturgią Wielkiego
Tygodnia. Obecność obowiązkowa!   
    45. Wydatki tego tygodnia: Za 3 małe wywrotki klińca ze składu „na Bani” (9 ton) oraz 20
worków cementu (0,5 tony).     
    46. AGD do starej plebanii dla uchodźców: kuchenka elektryczna dwupunktowa +
mikrofalówka z grillem.     
    47. Piekarnik duży. Kable i przedłużki oraz rozetka elektryczna. Piecyk tzw. „olejak”. Mini
piekarnik elektryczny.     
    48. POŚCIEL dla uchodźców: dwie poduszki, dwie kołdry, dwa prześcieradła frotowe z
gumką, dwa komplety pościeli.     
    49. Jeszcze: kołdra z poduszką, poduszka duża, dwie poduszki małe, prześcieradło frotowe,
jeden komplet pościeli.     
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    50. Żarówki ledowe do parafii: 5 sztuk 12 Watt + 15 sztuk 10 Watt.    
    51. Rodzice tegorocznych bierzmowanych złożyli na kościół ofiarę 2700 zł. Wielkie Bóg
zapłać! Przeznaczam ją na brakujące środki do zrobienia nagłośnienia wokół kościoła. Już
poprzedniego 2021 roku na nagłośnienie placu zebraliśmy dużą część środków: od dzieci
pierwszokomunijnych 2000 zł + od rodziców młodzieży bierzmowanej 1000 zł + od rodziców
dzieci „rocznicowych” 500 zł. Tak razem już jest 6200 zł (koszt montażowych części wynosi:
4580 zł + 1050 zł + 760 zł + robocizna, za którą sumy jeszcze nie znam).     
    52. Są jeszcze do nabycia wielkanocne baranki (w cenie nie mniej niż 8 zł) i paschaliki
Caritas (także w cenie nie mniejszej niż 8 zł).     
    53. Dziękuję za sobotnią pracę od 7:00 – pracowali na rzecz parafii: ● 4 mężczyzn z grupy d
ziesiętnika Władysława Stanka
: Józef Stanek; Jan Janus; Piotr Czyżycki z synem Kamilem – wykonali prace przerzucenia
drzewa opałowego w stodole oraz posprzątanie śmieci. ● 5 kobiet z grupy 
dziesiętnika Tadeusza Ramsa
: Ilona Rams; Ewa Siedlarz; Anna Barankiewicz; Elżbieta Chełminiak; Małgorzata Poręba –
wykonały pracę: posprzątania 9 pomieszczeń starej plebanii (zamiatanie i ścieranie podłóg).
 
    54. Zapraszam na sobotę na 7:00 do pracy na rzecz wspólnoty parafialnej dziesiątki: ●
mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Ptaka – w planie: cięcie drewna na cyrkularce
i korowanie pniaczków. Potrzebne są: tasaki lub ośniki albo ostre siekerki do korowania. ●
kobiety z grupy dziesiętnika
Eugeniusza Janusza  –
w planie dalsze sprzątanie suszu kwiatów i grabienie liści oraz opadłych suchych gałązek.
 
    55. Gdyby jeszcze ktoś miał gruz – dalej chętnie przyjmę na podbudowę chodnika Dróżek
Świąt Maryjnych!     
    56. W sklepach spożywczych na terenie parafii, jak i w kościele są już wystawione kosze na
produkty spożywcze dla ubogich i samotnych na święta.     
    57. Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Monika i Adam Królewska; Agata
Cienki; Agnieszka i Dawid Kurczab; Anita i Stanisław Bagniccy. Do sprzątania dokłada się 5
kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Bożena i Leszek Kruczek; Maria Stasik; Teresa i Ryszard
Olesiak; Grażyna i Arkadiusz Olesiak; Lucyna i Jerzy Ochwat.     
    58. Do nabycia ostatnie egzemplarze wydanego w formie książkowej specjalnego numeru
Gościa Niedzielnego-Extra „Święty Ojciec Pio” – po 10 zł.     
    59. Można ze stolika zabrać ulotkę na temat odpisu od podatku 1% na rzecz „Caritas
Diecezji Tarnowskiej” – Nr 0000211791.     
    60. 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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