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Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) – 10 kwietnia 2022

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 10 IV – Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

  

  

Wielka Środa – 13 IV – wsp. św. Marcina I, pap. i męcz. (opuszcza się)

  

  

Wielki Czwartek – 14 IV – Msza Wieczerzy Pańskiej (w katedrze Msza Krzyżma)

  

  

Wielki Piątek – 15 IV – Liturgia Męki Pańskiej
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Wielka Sobota – 16 IV – Wigilia Paschalna (na koniec Triduum Paschalnego)

  

  

Wielka Niedziela – 17 IV – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

  

  

Poniedziałek Wielkanocny – 18 IV – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy (II dzień świąt)

  

    
    1. Liturgia Słowa, zapowiadając odkupienie, miesza dziś słowa „hosanna” i „na krzyż z Nim”
– jak w naszym życiu.     
    2. W tę 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).     
    3. W Niedzielę Palmową śpiewana jest Pasja czyli Opis Męki Pańskiej (z podziałem na role
4 solistów). Także śpiewać oni będą w Wielki Piątek.     
    4. Dziś po „prymarii” (7:00) zmiana tajemnic w Różach Kobiet     
    5. Kwadrans przed „sumą”, czyli o godz. 10:15, po poświęceniu, wyruszy procesja z
palmami od cerkwi do nowego kościoła. Gromadzimy się więc z nimi przed starą świątynią.
 
 
    6. Po „sumie” ogłoszenie wyników „konkursu palm” na największe i najpiękniejsze
własnoręcznie wykonane palmy – z nagrodami książkowymi.     
    7. Dziś też jak co miesiąc w II niedzielę miesiąca składka inwestycyjna.    
    8. Jak w każdą VI Niedzielę Wielkiego Postu czyli Niedzielę Palmową Męki Pańskiej składka
przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, jako jałmużna wielkopostna
(część ze składki inwestycyjnej).     
    9. Podczas Gorzkich Żali zbierana jest składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu
Pańskiego.     
    10. Po każdej Mszy św. LSO rozniesie po domach osób starszych, chorych i samotnych
świąteczne dekoracje wykonane przez „Caritas” i AK.     
    11. Modlimy się w naszej wspólnocie o pokój na Ukrainie polecając wszystkich tam żyjących
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jak i tragicznie zmarłych.     
    12. Dziś też przypada 12 rocznica katastrofy smoleńskiej z 10 kwietnia 2010 o godz. 8:41.  
 
    13. W Wielki Poniedziałek oraz w Wielki Wtorek Msze św. o 6:30 (z półgodzinnymi dyżurami
w konfesjonale po obu Mszach św. (od 7:00).     
    14. Spowiedź w dekanacie jeszcze: w Wlk. Wtorek od 16:30 w Boguszy i w Wlk. Środę w
Białym Klasztorze w N Sączu(8:30-12:00 i 14:30-18:00).     
    15. W Wielką Środę Msza św. wyjątkowo o 18:00 (a nie o 17:00)!    
    16. W Wielką Środę 13 IV o g. 17:30, tj. pół godziny przed Mszą św. o 18:00 ostatnią Drogę
Krzyżową dla dzieci poprowadzą ministranci.     
    17. Środowa Msza św. o 18:00 połączona będzie, jak zwykle w środę, z Nowenną do MB
Nieustającej Pomocy.     
    18. W Wielką Środę 13 kwietnia przypada „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.    
    19. W Wielką Środę wieczorem usuwa się wodę święconą z chrzcielnicy i kropielnic
(pozostawia się tylko wodę w kociołku w zakrystii do święconki).     
    20. W Wielką Środę jeszcze przez pół godziny będzie możliwość spowiedzi św. dla
wracających z delegacji (od 19:00 do 19:30).     
    21. Również jeszcze dla wracających z zagranicy i studiów będą półgodzinne dyżury księży
w konfesjonale w Wielki Czwartek (o godz. 19:30) i w Wielki Piątek (o godz. 20:30); zaś we
Wielką Sobotę – przy „święconce”.     
    22. Dokładny program obchodów Triduum Paschalnego i Świąt Wielkanocnych mamy na
oddzielnych kartkach, tutaj podaję porządek tylko niektórych wydarzeń liturgicznych: ● w Wielki
Czwartek (godz. 18:00) Msza św. Wieczerzy Pańskiej, a po niej Adoracja w Ciemnicy do 24:00
przez Róże Różańcowe; ● w Wielki Piątek (godz. 17:00) Liturgia Wielkiego Piątku (L. Słowa,
adoracja Krzyża, Komunia Św., procesja do Grobu Pańskiego); zaś adoracja w Ciemnicy i przy
Grobie Pańskim od 6:00 do 24:00 przez Róże Różańcowe i grupy apostolskie; ● w Wielką
Sobotę (godz. 20:00) Liturgia Paschalna (liturgia ognia i światła, L. Słowa, odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych, Msza św.); zaś adoracja przy Grobie Pańskim od 6:00 do 19:00
przez różne grupy przyparafialne i Róże Różańcowe; święcenie pokarmów o 9:00 – 10:00 –
11:00; ● w Niedzielę Wielkanocną Msze św. o godz.: 6:00 Rezurekcja – 9:00 – 10:30 –
12:00 (nie ma o 14:30); ● w Poniedziałek Wielkanocny Msze św. o godz.: 
7:00
– 9:00 – 10:30 – 12:00 (nie ma o 14:30). 
 
    23. W Wielki Czwartek nie udziela się Komunii Świętej poza wieczorną Mszą św. – pamiątką
ustanowienia sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa.     
    24. W Wielki Czwartek po „Chwała na wysokości Bogu” milkną organy oraz dzwonki i
dzwony, a używa się kołatek (aż do „Gloria” w Wlk. Sobotę).     
    25. W Wielki Czwartek można zyskać odpust zupełny za: hymn „Przed tak wielkim
Sakramentem” w czasie półgodzinnej adoracji w Ciemnicy.     
    26. W Wielki Czwartek po Mszy Wieczerzy Pańskiej ogołaca się ołtarz i rozpoczyna się
adoracja w Ciemnicy, która będzie w podziemnej kaplicy.     
    27. W Wielki Piątek (tak jak w Popielec) obowiązuje nas ścisły post i abstynencja od
pokarmów mięsnych – jemy trzy razy dnia i dania jarskie.     
    28. W Wielki Piątek 15 IV w górnym kościele: ● o godz. 9:00 będzie Droga Krzyżowa
śpiewana na melodię kalwaryjską; ● zaś o godz. 15:00 ostatnią Drogę Krzyżową poprowadzi
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nieformalna grupa czcicieli Bożego Miłosierdzia i „Caritas” (z koronką do Miłosierdzia Bożego).
 
 
    29. Liturgia Wielkiego Piątku przy ogołoconym ołtarzu głównym rozpoczyna się w milczeniu
od „prostracji” (czyli padnięcia krzyżem na twarz).     
    30. Zachęcam też wszystkich wiernych opiekujących się przydrożnymi i przydomowymi
krzyżami do ich ustrojenia na Wielki Piątek. Winno się też udekorować krzyż misyjny w parafii
oraz nasze krzyże w mieszkaniach.     
    31. Od Wielkiego Piątku przez Wielką Sobotę przy grobie obok LSO i DSM wartę pełnią
także harcerze i strażacy, którzy rozpalają też sobotni ogień.     
    32. W Wielki Piątej po odsłonięciu krzyża, jak i nazajutrz do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej,
przyklęka się wobec niego na jedno kolano.     
    33. W Wielki Piątek również można zyskać odpust zupełny za: pobożną adorację krzyża, za
udział w Drodze Krzyżowej także odprawionej indywidualnie (do czego zachęcam), za
nawiedzenie Eucharystii i półgodzinną adorację IHS.     
    34. Przypominam, iż w Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna do Bożego Miłosierdzia.    
    35. Ofiary składane przy okazji adoracji krzyża w Wielki Piątek i Wielką Sobotę
przeznaczone są na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej.     
    36. Też przy krzyżu swe ofiary zebrane w skarbonkach „Jałmużny Wielkopostnej” składają
szkolne dzieci.     
    37. Na liturgię Wielkiej Soboty o 20:00 przynosimy świece – mogą to też być nabyte
paschaliki. Pamiętajmy w te dni o naszych zmarłych.     
    38. Również w Wielką Sobotę można zyskać odpust zupełny za nawiedzenie kościoła i
półgodzinną Adorację Eucharystii przy Grobie Pańskim.     
    39. W tym roku w Wielką Sobotę 16 IV przypadają urodziny papieża emeryta Benedykta XVI
(1927 r.).     
    40. W Wielką Sobotę kończą się Msze św. za + Jana Stanka, a w Poniedziałek Wielkanocny
za + Marię Stanek.     
    41. Młodzież zapraszam na adoracje: w piątek o 21:00 – poprowadzi Młodzież oraz
Muzyczna Grupa Młodzieżowa „Uradowani” i młodzież z KSM i ŚDM (muzycznie); oraz 
w sobotę
albo na 17:00 – tę poprowadzi DSM i zespół „Chwalmy Pana” i klasy VII i VIII – czyli będący na
drodze sakramentalnej (muzycznie); lub też na 18:00 – tę poprowadzi Muzyczna Grupa
Młodzieżowa „Uradowani” oraz KSM i ŚDM (muzycznie).
 
 
    42. Również w Wielką Sobotę zachęca się do zachowania tradycyjnego postu aż do
rozpoczęcia Wigilii Paschalnej.     
    43. Krzyże i obrazy pasyjne zasłonięte w świątyniach w V niedzielę Wielkiego Postu
pozostają zakryte: ● krzyże – do końca piątkowej Liturgii Męki Pańskiej; ● zaś obrazy do
początku sobotniej Wigilii Paschalnej.     
    44. Komunia Święta po domach w tych dniach będzie roznoszona przez szafarzy w Wielki
Czwartek oraz w niedzielny Dzień Wielkanocy (nie ma w Poniedziałek Wielkanocny).     
    45. W Wielkanocną Niedzielę Msze św. będą wedle porządku wielkanocnego: 6:00
(procesja) – 9:00 – 10:30 – oraz o 12:00 (nie ma o 14:30).
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    46. Na procesję rezurekcyjną proszę wszystkie stany, by zabrać feretrony oraz baldachim.  
 
    47. Tak samo w Poniedziałek Wielkanocny (II dzień świąt) Msze św. będą w porządku
wielkanocnym: 7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 (nie ma o 14:30).     
    48. W Poniedziałek Wielkanocny (18 IV), tj. w drugi dzień świąt na „sumie” o 10:30 chrzest
św. kolejnego dziecka w parafii: Sara Bochenek.     
    49. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn
p.w. św. Pawła Apostoła, zel. Ferdynanda Poręby.     
    50. Pogrzeb Stanisława Poręby (zmarł w miniony wtorek przed południem) z Maksymówki
odbył się w miniony piątek o 12:00. Za jego duszę odprawionych będzie 214 Mszy św. (202
indywidualnie zmówione oraz 12 od uczestników pogrzebu).     
    51. Zaś pogrzeb Cecylii Poręba był w minioną sobotę też o 12:00. Odprawionych będzie za
nią 276 Mszy św. (258 indywidualnych i 18 zbiorowych).     
    52. 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)   
    53. Wydatki tego tygodnia: Wydatek na albumy na nagrody w konkursie za palmy wykonane
własnoręcznie.     
    54. Wydałem też na 90 paczuszek „Caritas” przygotowanych przez Caritas i AK dla
starszych, samotnych i chorych w parafii.     
    55. Koszt śniadań, obiadów i kolacji dla rekolekcjonisty oraz posiłku dla księży
spowiedników.     
    56. Owoce i napoje do posiłków dla rekolekcjonisty i księży w czasie spowiedzi św.
wielkopostnej. Dla wspólnoty „Cenacolo”.     
    57. Za produkty do posiłków w czasie rekolekcji. Na kwiaty w podziękowaniu x.
rekolekcjoniście.     
    58. Składka do dyspozycji księdza rekolekcjonisty zbierana w środę podczas wszystkich
Mszy św. wyniosła 3852,80 zł.     
    59. Zbiórka do puszek na hospicjum w Nowym Sączu prowadzona przez harcerzy przed
świątynią w niedzielę 3 IV w ramach akcji „Pola Nadziei” wyniosła 1271 zł.     
    60. Kolekta na misje tym razem nie w składce, ale do puszki w przedsionku wyniosła jedynie
62 zł.     
    61. Otrzymaliśmy rachunki za prąd w budynkach parafialnych: 167,81 zł + 28,94 zł + 324,81
zł + 450,71 zł.     
    62. Są jeszcze do nabycia ostatnie wielkanocne baranki (w cenie nie mniej niż 8 zł) i reszta
paschalików Caritas (także w cenie nie mniejszej niż 8 zł).     
    63. Dziękuję za sobotnią pracę od 7:00 – pracowali na rzecz parafii:● 1 mężczyźnie z grupy 
dziesiętnika Stanisława Ptaka
: Zbigniew Ptak – wykonał pracę cięcia drewna. Zamiast pracy 100 zł złożył Bogdan Ptak. ● 1
kobiecie z grupy 
dziesiętnika Eugeniusza Janusza
: Janina Nowak (za nią Anna Borkowska) – wykonała pracę sprzątania i równania kretówek. 
 
    64. Następuje teraz przerwa w pracy na dwa tygodnie (powrót do prac dopiero po odpuście
parafialnym).     
    65. Dziękuję dyrekcji i nauczycielom za opiekę nad klasami w czasie rekolekcji szkolnych.   

 5 / 6



Niedziela Palmowa – 10-17 IV 2022

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 10 kwietnia 2022 08:47 - Poprawiony niedziela, 10 kwietnia 2022 13:47

    66. Dziękuję za produkty złożone do koszów wystawionych w sklepach na terenie parafii
oraz w przedsionku świątyni z przeznaczeniem dla ubogich i samotnych na święta. Będą
rozwiezione w Wielkim Tygodniu.     
    67. Znaleziono damskie okulary przeciwsłoneczne i mały kolczyk, są do odebrania na
plebanii.     
    68. Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie 4 rodzinom: Tomasz i Elżbieta Kogut; Bożena i
Leszek Kruczek; Maria Stasik; Lucyna i Jerzy Ochwat. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych
rodzin z Królowej Górnej: lokatorzy po Monice i Janie Pierzga; Krystyna i Zbigniew Pierzga;
Kazimiera Tokarz; Stanisława i Zbigniew Ptak; Genowefa Marchacz; Dorota i Leszek Marchacz.
 
 
    69. Na stoliku do rozdania mieszkającym u naszych rodzin numer czasopisma „Miłujcie się”
w języku ukraińskim.     
    70. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” – w środku kolejny audiobook z
Pismem św. (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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