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Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego – 17 kwietnia 2022

  

  

W tygodniu:

  

Wielka Niedziela – 17 IV – Niedziela Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego

  

  

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

  

  

Wtorek – 19 IV – w Oktawie Wielkanocy

  

  

Środa – 20 IV – w Oktawie Wielkanocy

  

  

 1 / 7



Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 17-24 IV 2022

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 17 kwietnia 2022 03:41 - Poprawiony niedziela, 17 kwietnia 2022 03:44

Czwartek – 21 IV – w Oktawie Wielkanocy; albo: wsp. dow. św. Anzelma, bpa i dok. Kośc.
opuszcza się)

  

  

Piątek – 22 IV – w Oktawie Wielkanocy

  

  

Sobota – 23 IV – w Oktawie Wielkanocy (uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz. Głównego
patrona Polski przeniesiona jest na wtorek 26 IV)

  

  

Niedziela – 24 IV – II Niedziela Wielkanocna, czyli Miłosierdzia Bożego (w Oktawie Wielkanocy
– synodalna); albo: wsp. dow. św. Fidelisa z Sigmaringen, prez. I męcz.; albo: św. Jerzego,
męcz. (opuszcza się)

  

    
    1. Liturgia Słowa przywraca nam nadzieję, bo Chrystus Zmartwychwstały wyzwala nas z
niewoli szatana, o czym daje świadectwo św. Piotr.     
    2. 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).
 
 
    3. Na procesję rezurekcyjną proszę wszystkie stany, by zabrać feretrony oraz baldachim.    
    4. W Niedzielę Wielkanocną 17 IV śpiewają: o 9:00 zespół „Uradowani”; o 10:30 parafialny
chór; o 12:00 zespół „Siewcy Miłości”.     
    5. Sekwencję, choć obowiązuje tylko w Niedzielę Wielkanocną, to jednak można ją śpiewać
bądź odmawiać przez całą Oktawę Wielkanocy.     
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    6. Od Wigilii Paschalnej Paschał umieszcza się obok ołtarza i ambony i pozostaje tam aż do
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.     
    7. Wierni, którzy uczestniczyli w Wigilii Paschalnej mogą również przyjąć Komunię Świętą w
Niedzielę Wielkanocną.     
    8. Triduum Paschalne kończy się wraz z II Nieszporami Wielkanocy.    
    9. Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego w
miejsce „Anioł Pański” śpiewa się antyfonę „Regina Coeli”.     
    10. Zarówno w Niedzielę Wielkanocną jak i w Poniedziałek Wielkanocny zamiast aktu
pokutnego wypada dokonać pokropienia wiernych wodą poświęconą w Wigilię Paschalną.
 
 
    11. W Poniedziałek Wielkanocny (II dzień świąt) Msze św. będą w świątecznym porządku:
7:00 – 9:00 – 10:30 – 12:00 (nie ma o 14:30).     
    12. Jak zwykle w poniedziałkowy drugi wielkanocny dzień świąteczny czytany jest do
wyboru List Rektora albo UPJP II bądź KUL-u.     
    13. Natomiast w ogłoszeniach odczytany będzie Komunikat Biskupa Tarnowskiego w
związku ze świętem „Caritas”.     
    14. W Poniedziałek Wielkanocny 18 IV śpiewają: o 9:00 dziecięca schola; o 10:30 zespół
„Chwalmy Pana”; o 12:00 chór parafialny.     
    15. Również w Poniedziałek Wielkanocny, czyli w II „dzień świąt” jak co roku zbierana jest
składka na KUL oraz na UJP II.     
    16. W Poniedziałek Wielkanocny (18 IV), tj. w drugi dzień świąt na „sumie” o 10:30 chrzest
św. kolejnego dziecka w parafii: Sara Bochenek.     
    17. Pamiętajmy, by podtrzymując tradycję „śmigusa-dyngusa” w „lany poniedziałek”, nie
przekraczać granic kulturowego wyczucia!     
    18. W Poniedziałek Wielkanocny kończą się Msze św. „pogrzebowe” za + Marię Stanek.    
    19. Od poniedziałku do przyszłej niedzieli trwa Oktawa Wielkanocy.    
    20. W okresie Oktawy Wielkanocy dodaje się „Alleluja” przy rozesłaniu na koniec Mszy św.
(a w cały okres Wielkanocy – przy antyfonie na wejście).     
    21. We wtorek w Oktawie Wielkanocy Msza św. będzie o godz. 17:00.    
    22. W środę w Oktawie Wielkanocy Msza św. będzie o godz. 17:00 połączona, jak zwykle z
Nowenną do MB Nieustającej Pomocy.     
    23. W czwartek w Oktawie Wielkanocy Msza św. będzie o godz. 6:30.    
    24. W piątek w Oktawie Wielkanocy Msze św. będą o godz. 15:00 (po Godzinie
Miłosierdzia) oraz o 17:00.     
    25. Z racji Oktawy Wielkanocy w piątek udzielona jest dyspensa – nie obowiązuje
abstynencja od pokarmów mięsnych.     
    26. W sobotę w Oktawie Wielkanocy Msze św. będą o godz. 6:30 oraz o 8:00.    
    27. Z racji Oktawy Wielkanocy z soboty 23 IV na wtorek 26 IV przeniesiona jest Uroczystość
św. Wojciecha, bpa i męcz. – Głównego patrona Polski.     
    28. Z okazji Święta Miłosierdzia Bożego od soboty 23 IV w południe aż do północy w
niedzielę 24 IV na terytorium Polski można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami za
pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia w kościele lub w kaplicy przed
Najświętszym Sakramentem wystawionym w monstrancji lub przechowywanym w tabernakulum
– tak będzie i u nas 24 IV w publicznej modlitwie podczas Mszy św. o 14:30.     
    29. W Niedzielę Miłosierdzia Bożego Msze św. będą o godz.: 7:00 – 9:00 – 11:00 (nie o
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10:30) – 14:30 (zamiast homilii z Koronką do Miłosierdzia Bożego około 15:00 w Godzinie
Miłosierdzia).
 
 
    30. Przypominam, iż w Wielki Piątek rozpoczęła się Nowenna do Bożego Miłosierdzia.    
    31. W Niedzielę Miłosierdzia, czyli II Niedzielę Wielkanocną w naszej parafii przypada
wyznaczony dekretem ks. Biskupa odpust parafialny „na Opatrzności Bożej” – jest to także
„niedziela synodalna”.     
    32. „Suma” odpustowa w związku z tym będzie o pół godziny później niż zwykle, czyli o god
z. 11:00
(a nie zwyczajowo o 10:30).
 
 
    33. Dopołudniowe kazania odpustowe „na Bożej Opatrzności” 24 IV (7:00 – 9:00 – 11:00)
wygłosi rekolekcjonista Rekolekcyjnego Domu Pielgrzyma im. JP II w Starym Sączu – ks. mgr
Krzysztof Czyżowski.     
    34. Podczas odpustu w Święto Miłosierdzia 24 IV śpiewają: podczas „wotywy” o 9:00 zespół
„Uradowani”; podczas „sumy” o 11:00 chór parafialny.     
    35. Bardzo proszę, by podczas procesji po „sumie” zabrać baldachim oraz wszystkie
feretrony! Dzieci mogą sypać kwiaty.     
    36. W Niedzielę Miłosierdzia o 14:30 chrzest św. dziecka: Gustaw Łukasz Ząber – Msza św.
za to dziecko 27 IV o 17:00.     
    37. O godz. 14:30, jak wyżej napomknąłem, Msza św. bez kazania, ale z Koronką do
Miłosierdzia.     
    38. Od Niedzieli Miłosierdzia (II Niedzieli Wielkanocy) rozpoczyna się „Tydzień Miłosierdzia”
(24-30 kwietnia).     
    39. Święto Miłosierdzia Bożego (24 IV) jest patronalnym Świętem Caritas.   
    40. Także w Niedzielę Miłosierdzia należy zebrać przed świątyniami diecezji zbiórkę do
puszek na „Caritas”.   
    41. Po tej niedzieli, czyli od niedzieli za tydzień 1 V z popołudniowymi Mszami św. o 14:30
przenosimy się na „okres letni” do cerkwi.   
    42. Niedziela 24 IV jest także niedzielą modlitw za kierowców.  
    43. Komunia Św. do chorych zaniesiona będzie przez szafarzy nadzwyczajnych w ten
niedzielny Dzień Wielkanocy (nie ma w Poniedziałek Wlk.).   
    44. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn
p.w. św. Józefa Opiekuna, zel. Józefa Ruszkowicza.   
    45. 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 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).
 
    46. Wydatki tego tygodnia: Przekazałem fundusze kwiaciarce (Krystynie Michalik) na zakup
kwiatów ciętych do wystroju ołtarzy na święta.     
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    47. Zakupiłem kwiaty (hortensje i azalie) sfinansowane ze składki zbieranej na dekorację i
kwiaty do Ciemnicy i Grobu Pańskiego.     
    48. Zapłaciłem rachunki za prąd w budynkach parafialnych (+ opłata przelewowa).    
    49. Za paliwo do traktorka-kosiarki do wykoszenia w obejściu kościoła i plebanii suchych
traw po zimie.     
    50. Zebrana w II niedzielę miesiąca składka inwestycyjna wyniosła aż 4696 zł (część z niej
przeznaczona jest na WSD w Tarnowie).     
    51. Ofiary przy adoracji krzyża w W. Piątek i W. Sobotę przeznaczone na utrzymanie miejsc
kultu w Ziemi Świętej wyniosły  6716,95 zł + 100 koron.     
    52. Przy tym krzyżu ofiary zebrane w skarbonkach „Jałmużny Wielkopostnej” złożyły też
szkolne dzieci – zebrały sumę 715,25 zł + 1,35 € + 20 lipa.     
    53. Dzięki za 100 zł na kościół do pewnego parafianina z KG.    
    54. Jak już wspominałem, przywiozłem kolejną płaskorzeźbę – tym razem „MB
Częstochowskiej – Królowej Polski” (3 V – 26 VIII). Fundatorami tej płaskorzeźby jest rodzina
Mariusza i Stanisławy Górka z synem z Boguszy.     
    55. Po „sumie” w Niedzielę Palmową ogłoszono wyniki „konkursu palm” na największe i
najpiękniejsze własnoręcznie wykonane palmy – z nagrodami książkowymi, które otrzymało 75
osób (ich nazwiska ogłoszę za tydzień).     
    56. W minionym tygodniu po każdej Mszy św. rozniesiono po domach dla osób starszych,
chorych i samotnych 90 świątecznych dekoracji wykonanych przez „Caritas” i Akcję Katolicką.
Zanieśli to ministranci i lektorzy oraz dziewczęta z DSM. Podobnie też zostały rozwiezione po
domach produkty spożywcze złożone w sklepach na terenie parafii i w koszu w kościele.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję za nie.     
    57. Wraz z wikariuszem bardzo dziękuję za życzenia kapłańskie i świąteczne od parafian
składane osobiście oraz tradycyjną i elektroniczną pocztą.     
    58. Dziękuję mamie ks. wikariusza za darmowe uszycie 40 strojów dla dzieci ze scholi (z
materiału zakupionego z finansów parafii).     
    59. Wikariuszowi dzięki za zafundowanie 40 wieszaków do tych strojów; oraz za kadzidło na
święta.     
    60. Dziękuję nowosądeckiej fundacji „Sursum Corda”, w której działa też nasza parafianka:
za produkty spożywcze przekazane 2 Ukrainkom mieszkającym od 3 tygodni w naszej starej
plebanii (p. Neli i jej niepełnosprawnej córce Żeni).     
    61. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym w piękno liturgii Triduum
Paschalnego i Wielkanocy: chórowi parafialnemu, trzem zespołom muzycznym, scholi
dziecięcej, dyrygentowi i organiście, kantorom, LSO wraz z ks. wikariuszem i ceremoniarzami i
komentatorem, DSM, strażakom, niosącym baldachim i feretrony, prowadzącym adorację w
Ciemnicy i przy Grobie Pańskim i wam uczestnikom tych świętych czynności.     
    62. Dzięki za śpiew pasji: Sławomirowi Siedlarzowi, Sławomirowi Jelito, Grzegorzowi Jelito i
Danielowi Chełminiakowi.     
    63. Rekolekcje Biblijne dla wszystkich o uzdrowienie przez Słowo Boże, które jest
miłosierne i sprawiedliwe pt. „ Miłosierne jest Słowo Boże i uzdrawiające” odbędą się w
Domu Rekolekcyjnym „Arka” w Gródku nad Dunajcem w dniach 22-24 kwietnia. Rekolekcje
poprowadzi ks. Tomasz Rąpała, rekolekcjonista Arki. Zapisy przez stronę domu rekolekcyjnego.
Patrz: afisz.     
    64. Duszpasterstwo Akademickie przy Parafii św. Kazimierza w N. Sączu zaprasza na Kurs
Przedmałżeński w formie weekendowych rekolekcji. Rozpoczęcie w piątek 27 maja 2022 r. o

 5 / 7



Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 17-24 IV 2022

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 17 kwietnia 2022 03:41 - Poprawiony niedziela, 17 kwietnia 2022 03:44

godz. 19.00. Zapisy poprzez email lub sms, szczegóły na afiszach. Tel. 692588805 (ks. Łukasz
Plata); albo: e-mail: akademickie.ukaroliny@gmail.pl (wyślij imię i nazwisko na e-mail lub sms z
dopiskiem „kurs przedmałżeński i czekaj na potwierdzenie).     
    65. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Krystyna i Zbigniew Pierzga; Kazimiera
Tokarz; Stanisława i Zbigniew Ptak; Genowefa Marchacz; Dorota i Leszek Marchacz. Do
sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Sylwia i Robert Dadał; Stanisława i
Jerzy Ochwat; Anna i Paweł Nowak; Maria i Dominik Skwarek; Barbara i Bogdan Oleszek.
 
 
    66. Jest do nabycia książka: „Stefania Łącka – droga do świętości” autorstwa ks. prof. hab.
Stanisława Sojki (cena 10 zł).     
    67. Na stoliku do rozdania mieszkającym u naszych rodzin numer czasopisma „Miłujcie się”
w języku ukraińskim.     
    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).   

  

  

WIELKANOCNE ŻYCZENIA:

  

Najmilsi w Panu mieszkańcy naszej parafii i goście, jako duszpasterze życzymy Wam:
aby cały ten zewnętrzny przepiękny anturaż pełny wpierw modlitewnej zadumy, z której
potem wynika pełnia chrześcijańskiego braterskiego wesela, dopomógł Wam do
trwałości tego co dobre w każdym z Was.

  

  

Niech świąteczna gościnność, będzie trwałą Waszą domeną ducha. Niechaj Chrystus
Pan umacnia Was w zwyczajnej codzienności zajęć. Kiedy wrócicie do Waszych domów i
zasiądziecie z innymi do Waszych stołów, bądźcie pełni Bożego pokoju płynącego z łaski
Bożej w duszach Waszych.
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Łaska i pokój Wam od Chrystusa żyjącego na wieki, Który umarł i zmartwychwstał dla
naszego odkupienia. Szczęść Wam Boże! Alleluja!
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