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II Niedziela Wielkiego Postu – 5 marca 2023

  

  

W tygodniu:

  

I Niedziela – 5 III – II Niedziela Wielkiego Postu

  

  

Wtorek – 7 III – wsp. dow. śś. Perpetuy i Felicyty, męcz.

  

  

Środa – 8 III – wsp. dow. św. Jana Bożego, zak.

  

  

Czwartek – 9 III – wsp. dow. św. Franciszki Rzymianki, zak.
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Sobota – 11 III – rozpoczęcie nowenny przed uroczystością św. Józefa (19 III)

  

  

Niedziela – 12 III – III Niedziela Wielkiego Postu

  

    
    1. Liturgia Słowa przez historię wyjścia Abrahama do Ziemi Obiecanej, zaprasza też po moc
Bożą na Tabor Przemienienia Pańskiego.     
    2. W tę I niedzielę miesiąca Msze św. będą w zwyczajnym porządku niedzielnym – do
południa z Adoracją IHS o godz.: 7:00 – 9:00 – 10:30 – oraz Gorzkie Żale o 14:30 i Msza św.
bezpośrednio po nich już bez kazania (około 15:30 z Niedzielnymi Nieszporami).     
    3. Po „prymarii” (po 7:00) zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn, a następnie od razu
śpiewana kalwaryjska Droga Krzyżowa.     
    4. Podczas Gorzkich Żali zbierana jest składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu
Pańskiego.     
    5. Corocznie zawsze w II Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy Dzień Modlitw, Postu i
Solidarności z Misjonarzami, któremu co roku towarzyszy zbiórka do puszek na Ogólnopolski
Fundusz Misyjny „Ad Gentes”. Ta w naszej parafii połączona była ze zbiórką na Ukrainę przed
tygodniem, toteż nie ma u nas zbiórki do puszek w dniu dzisiejszym.     
    6. Jednak zachęcam wszystkich wiernych do solidarności z misjonarzami poprzez:
modlitwę, post i jałmużnę.     
    7. W miejsce homilii do południa wysłuchamy Komunikatu na Dzień Modlitwy, Postu i
Solidarności z Misjonarzami: „Z misjonarzami budujemy Kościół” – wystosowanego przez
przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji ks. bpa Jana Piotrowskiego.     
    8. Jakie są nasze wielkopostne postanowienia i wyrzeczenia zmierzające do nawrócenia?  
 
    9. W poniedziałek wtorek i czwartek (7 III, 7 III i 9 III) Msze św. odprawione będą rano o
6:30.   

  

  

10.W środę Msza św. będzie po południu o godz. 17:00 (w połączeniu z Nowenną do MB
Nieustającej Pomocy).
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11.W środę znów dziecięca Droga Krzyżowa o 16:30 – tę poprowadzą dziewczęta z DSM
(przed tygodniem prowadziły Dziecięce Róże Misyjne – dzięki).

  

  

12.W środę 8 III jak co roku przeżywamy Dzień Kobiet – w modlitwie pamiętajmy zwłaszcza o
niewiastach w naszych rodzinach.

  

  

13.W piątek 10 III Msze św. będą: po Godzinie Miłosierdzia o 15:00 i o 17:00.

  

  

14.W piątek pół godziny przed Mszą św. wieczorną, czyli o 16:30 znów Droga Krzyżowa –
poprowadzi ją Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży (przed tygodniem prowadzili kandydaci do
bierzmowania z VIII klas – dzięki).

  

  

15.W sobotę 11 III Msze św. rano o 6:30 i 8:00.
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16.Też w sobotę 11 III rozpoczyna się nowenna do św. Józefa przed tą uroczystością (19 III).

  

  

17.W sobotę 11 III o 8:30 – wyjazd scholii i ministrantów do klasztoru Ojców Franciszkanów w
Bieczu oraz FLYparku w Rzeszowie.

  

  

18.W niedzielę 12 III II Msze św. będą w porządku zwyczajnym, czyli o godz.: 7:00 (po niej
śpiewana kalwaryjska Droga Krzyżowa) – 9:00 – 10:30 – oraz Gorzkie Żale o 14:30. i Msza św.
bezpośrednio po nich już bez kazania (około 15:30).

  

  

19.Też w tę niedzielę 12 III po „prymarii” zmianka w Różach Kobiet.

  

  

20.Jak co miesiąc w 2 niedzielę miesiąca 12 III składka inwestycyjna.

  

  

21.W niedzielę 12 III o 16:45 wyjazd na lodowisko z dziewczętami z DSM (ślizg od 17:30 do
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18:30).

  

  

22.Terminy nabożeństw pasyjnych 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 kalwaryjska 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.

  

  

23.Za udział w Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach i udział w rekolekcjach można zyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  

  

24.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w.
Narodzenia NMP, zel. Władysławy Królewskiej.

  

  

25.Zapowiedzi przedślubne pierwsze – w związek małżeński zamierzają wstąpić: Adrian
Andrzej Nowak, syn Jana i Anny z d. Nowak, ur. 30. 10. 1995 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa
Górna 133; oraz: Anna Kinga Kapusta, córka Adama i Janiny z d. Grzesiak, ur. 23. 07. 1995 r.
w Krakowie, zam. w Rącznej 399. Kto by znał jakieś przeszkody do zawarcia tego
sakramentalnego związku małżeńskiego, winien to zgłosić w kancelarii parafialnej.
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26.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym
tygodniu:

  

  

● w środę 8 III o 18:00 – trening piłkarski LSO w sali gimnastycznej w Królowej Górnej

  

  

● w środę 8 III o 18:00 – spotkanie Akcji Katolickiej (na starej plebanii)

  

  

● w piątek 10 III o 18:30 spotkanie KSM (na starej plebanii)

  

  

● w piątek 10 III o 18:00 cotygodniowe spotkanie z rodzicami i dziećmi III klas przed I Komunią
św. (w sali pod nowym kościołem)

  

  

● w sobotę 11 III – o 8:30 wyjazd scholii, aspirantów i ministrantów do Ojców Franciszkanów w
Bieczu i FLYparku w Rzeszowie.
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* prośba ks. Mateusza: „Ze względów organizacyjnych proszę dostarczyć zgody i wymagane
dokumenty do 7 marca tj. wtorek (włącznie). Dzieci, które uczestniczyły we wcześniejszych
wyjazdach, proszę (prócz dobrego humoru) zabrać też skarpetki antypoślizgowe. Z góry
dziękuję” - ks. Wikariusz.

  

  

32.Wydatki tego tygodnia: zakup papieru do drukowania biuletynu (5 ryz): 124,30 zł; za toner
do kserokopiarki (2 opakowania): 249 zł.

  

  

33. Kupno gazu do nabijania zapalniczek (3 szt.): 17,70 zł. Razem wydałem sumę tylko: 391 zł.

  

  

34.Zbiórka do puszek na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie z niedzieli 26 II wyniosła 3607,65 zł.
Bóg zapłać.

  

  

35.Składka z „dnia misyjnego” w parafii wyniosła 231 zł.
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36.Ofiarę 1000 zł na prace w kościele złożył anonimowo starszy parafianin z Królowej Polskiej.
Bóg zapłać!

  

  

37.Na biuletyn i utrzymanie strony internetowej datki złożyły kolejne osoby: Helena i Wiktor
Wacławiak (50 zł; Stanisława i Kazimierz Poręba (50 zł); Krystyna i Jan Michalik (50 zł);
Królowa Polska Nr 4 (50 zł); Stanisława Wyszowska (50 zł); Stanisława i Jan Szczurek (50 zł).
Dziękuję.

  

  

38.Przypominam, iż w związku z wyższymi opłatami na ogrzewanie i utrzymanie cmentarza od
tego roku składamy ofiarę po 100 zł.

  

  

39.Przewiozłem do magazynu zbiorczego 14 sztuk 15-kilogramowych paczek dla rodzin w
Ukrainie (były zgromadzone w bagażniku busa w altanie od Środy Popielcowej do niedzieli 26
II). Bardzo wszystkim dziękuję. Niechaj Bóg wam wynagrodzi waszą hojność!

  

  

40.Dzięki szkole podstawowej w Królowej Polskiej za inicjatywę spakowania ze środków dzieci
jednej paczki na Ukrainę.
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41.Rzeźbiarz Marian Kiełbasa wykonał kolejną płaskorzeźbę do stacji Dróżek Świąt Maryjnych
– to podobizna MB Śnieżnej (5 VIII); jej fundatorami są Janina i Edward Nowak. Także tę
płaskorzeźbę można zobaczyć w świątyni po lewej stronie.

  

  

42.Dziękuję Januszowi Gaborkowi za pocięcie na opał drzewa wywróconego przy drodze na
cmentarz. Klocki te zostały już zwiezione.

  

  

43.Dziękuję Adamowi (Józefowi) Ślipkowi za przygotowanie z dwuteownika wzmocnień do
jarzma krzyża za kościołem. Będą przez niego dospawane do głównej szyny jarzma po ich
zakotwiczeniu w betonie tzw. chemiczną kotwą przez Krzysztofa Gronia i Krzysztofa
Wacławiaka. Wszystkim dziękuję!

  

  

44.Dziękuję też Krzysztofowi Groniowi za podjęcie się przycięcia wystających śrub z tegoż
jarzma i dobranie do nich plastikowych kołpaków; zaś Bogusławowi Baranowi za ofiarowanie
tychże maskujących i zabezpieczających kołpaków.

  

  

45.Są już na stoliku obok zakrystii baranki wielkanocne (8 zł) oraz paschaliki (też 8 zł). Baranki
przeznaczone są do wielkanocnych koszyczków z święconką, a paschaliki przynosimy w Wielką
Sobotę na wieczorną Liturgię Światła (można je też potem zanieść na groby bliskich, jako znak
naszej wiary w zmartwychwstanie umarłych). To dzieło „Caritas” prowadzone z myślą o
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potrzebujących.

  

  

46.Dzieci w szkołach otrzymały od katechetów skarbonki jałmużny wielkopostnej „Caritas” –
przyniosą je do Krzyża w Wielki Piątek.

  

  

47.Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Tarnowskiej (KSM DT) wraz z Wydziałem
Oświaty w Rzeszowie zaprasza na kurs wychowawcy kolonijnego w dniach 10-12 marca, który
odbędzie się w Domu Katechetycznym przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Koszt –
230 zł. Zapisy poprzez telefon 503 827 984 lub przez formularz. Więcej na plakacie oraz w
formularzu zgłoszeniowym https://forms.gle/JxNuF5iyQAsTNRLe6

  

  

48.Diecezjalna Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę odbędzie się 10 III. Maturzyści
rejestrują się przez formularz diecezjalny. Informacje jak również program znajduje się na
stronie Wydziału Katechetycznego: https://katechezatarnow.pl/?p=1771#more-1771

  

  

49.Informuję, iż jak pewnie zwróciliście uwagę, od kilku miesięcy na naszym przykościelnym
parkingu pod oświetleniem stoi unieruchomiony ukraiński bus, który pozostawiony jest przez
Ukraińską rodzinę pod moją opieką – dla jego bezpieczeństwa.
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50.Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie 3 rodzinom: Bernarda i Józef Grybel; Damian Ząber;
Robert i Agata Ząber; śp. Maria Ząber. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin z Królowej
Górnej: Teresa Ząber; Jadwiga i Krzysztof Tokarczyk; Kazimiera Kiełbasa; Wioletta i Janusz
Kowalczyk; Maria Janus; Regina i Grzegorz Król.

  

  

51.Do nabycia w formie książkowej Gość Niedzielny-Ekstra: o Eucharystii i kulcie Miłosierdzia
Bożego – oba po 12 zł za egzemplarz.

  

  

52.Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (10 zł); „Niedziela” (10 zł); „Miłujcie się” (6
zł); „Mały Gość Niedzielny (7 zł); „Promyczek Dobra” (6 zł); „Mały Promyczek Dobra” (6 zł);
„Świat Misyjny” (4 zł); „Misje Dzisiaj” (5 zł); „L`Osservatore Romano” (8 zł).

  

 11 / 11


