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III Niedziela Wielkiego Postu – 12 marca 2023

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 12 III – III Niedziela Wielkiego Postu

  

  

Piątek – 17 III – wsp. dow. św. Patryka, bpa

  

  

Sobota – 18 III – wsp. dow. św. Cyryla Jerozolimskiego, bpa i dok. Kośc.

  

  

Niedziela – 19 III – IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” – czyli Różowa („Raduj się,
Jerozolimo”)
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    1. Liturgia Słowa przestrzega nas przed szemraniem przeciw Panu, który wyprowadza wodę
ze skały – a dając nam „wodę żywą” przynosi nam przez swego Syna zbawienie wieczne.
 
    2. Wysłuchamy dziś oświadczenia Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w
związku z publikacjami dotyczącymi Metropolity Krakowskiego kard. Karola Wojtyły.   
    3. W tę niedzielę 12 III 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).   
    4. Też w tę niedzielę 12 III po „prymarii” zmianka w Różach Kobiet, a następnie od razu
śpiewana kalwaryjska Droga Krzyżowa.   
    5. Jak co miesiąc w 2 niedzielę miesiąca 12 III składka inwestycyjna.  
    6. W tę niedzielę 12 III o 16:45 wyjazd na lodowisko z dziewczętami z DSM (ślizg od 17:30
do 18:30).   
    7. Podczas Gorzkich Żali zbierana jest składka na dekorację i kwiaty do Ciemnicy i Grobu
Pańskiego.   
    8. Czy staramy się wprowadzić w życie wielkopostne postanowienia i wyrzeczenia, i w nich
wytrwać?   
    9. W poniedziałek 13 marca przypada 10-ta rocznica wyboru papieża Franciszka (13 III
2013 r.) – pamiętajmy o nim w modlitwie.   

  

  

10.W poniedziałek wtorek i czwartek (13 III, 14 III i 16 III) Msze św. odprawione będą rano o
6:30.

  

  

11.We wtorek 14 III kończą się Msze św. pogrzebowe za śp. Annę Pazgan. Niech Pan się nad
nią zmiłuje.
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12.W środę 15 III Msza św. będzie po południu o godz. 17:00 (w połączeniu z Nowenną do MB
Nieustającej Pomocy).

  

  

13.W środę znów dziecięca Droga Krzyżowa o 16:30 – tę poprowadzą dzieci rocznicowe I
Komunii Świętej (przed tygodniem prowadziły dziewczęta z DSM – dzięki).

  

  

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

  

  

15.W piątek o 16:30 kolejna Droga Krzyżowa – poprowadzi ją młodszy młodzieżowy zespół
muzyczny „Chwalmy Pana” (przed tygodniem prowadziła młodzież z KSM – dzięki).

  

  

16.W piątek 17 III rozpoczyna się triduum modlitw za mężczyzn i starszą młodzież męską przed
Uroczystością św. Józefa (17-19 III).
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17.Też w piątek przypada inicjatywa „24 godziny dla Pana” – stąd w bocznej kaplicy możliwość
Adoracji w ciszy Najświętszego Sakramentu w godzinach od 14:00 do 20:00 z możliwością
półgodzinnej spowiedzi św. o 14:30 oraz o 17:30. Serdecznie zapraszam.

  

  

18.W sobotę 18 III Msze św. rano o 6:30 i 8:00.

  

  

19.Nasi czterej Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej przeżywać będą diecezjalny
Wielkopostny Dzień Skupienia w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu w sobotę 18 marca
godz. 9.30 razem z szafarzami z rejonu sądeckiego z dekanatów: Bobowa, Grybów,
Krościenko, Krynica, Limanowa, Łącko, Łużna, Nowy Sącz-Centrum, Nowy Sącz-Wschód,
Nowy Sącz-Zachód, Piwniczna, Ropa, Stary Sącz, Tymbark, Ujanowice.

  

  

20.W niedzielę 19 III Msze św. będą w zwyczajnym porządku niedzielnym – do południa 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).

  

  

21.Do niedzieli 19 III trwa nowenna do św. Józefa przed tą uroczystością (uroczystość ta z racji
niedzieli przypadającej 19 III przeniesiona jest w tym roku przez Episkopat Polski na
poniedziałek 20 III).
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22.Od niedzieli 19 III rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Ochronę Życia pod hasłem: „Troska o
życie od poczęcia wychowaniem do pokoju” (19-25 marca). Patrz: afisz.

  

  

23.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.

  

  

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

  

  

25.Już za dwa tygodnie od Apelu Jasnogórskiego w sobotę 25 III  rozpoczną się nasze
parafialne i szkolne rekolekcje (będą do środy 29 III).

  

  

26.Po wspólnej rozmowie z ks. wikarym podjęliśmy duszpasterską decyzję o wygłaszaniu
bardzo krótkich homilii do czytań także w dni powszednie podczas Mszy św. popołudniowych –
za wskazaniem ks. biskupa tak czyni wiele parafii w naszej diecezji.
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27.Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet p.w. śś.
Joachima i Anny, zel. Anny Poręba.

  

  

28.Zapowiedzi przedślubne drugie – w związek małżeński pragną wstąpić: Adrian Andrzej
Nowak, zam. Królowa Górna; oraz: Anna Kinga Kapusta, zam. w Rącznej.

  

  

29.Zapowiedzi przedślubne pierwsze – także pragną pobrać się sakramentalnie: Kamil Paweł
Kruczek, zam. Królowa Górna; oraz: Sylwia Elżbieta Jelito, zam. Królowa Polska.

  

  

Kto znałby przeszkody do zawarcia sakramentu małżeństwa przez te pary, powinien to zgłosić
w kancelarii parafialnej.

  

  

30.Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych w tym
tygodniu:
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● w środę 15 III o 18:00 – trening piłkarski LSO w sali gimnastycznej w Królowej Górnej

  

  

● w czwartek 16 III o 15:00 – wyjazd z lektorami do McDonald's za najlepszą frekwencję w
służbie Bożej od XII do II (włącznie).

  

  

● w piątek 17 III o 18:30 spotkanie KSM (na starej plebanii)

  

  

● w piątek 17 III o 18:00 cotygodniowe spotkanie z rodzicami i dziećmi III klas przed I Komunią
św. (w sali pod nowym kościołem)

  

  

● w sobotę 18 III – o 9:00 próba scholii (na chórze)

  

  

● w sobotę 19 III – o 10:00 spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej (w salce II w kościele)
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● w sobotę 19 III – o 10:00 zbiórka aspirantów i ministrantów (w salce I w kościele)

  

  

● w sobotę 19 III – o 11:00 zbiórka lektorów i ceremoniarzy (w salce I w kościele)

  

  

31.Wydatki tego tygodnia: wpisowe na dzień skupienia dla czterech szafarzy.

  

  

32.Dołożyłem na wyjazd dzieci do klasztoru i parku rozrywkowego.

  

  

33.Za materiał do stalowych 4 stóp do krzyża.

  

  

34.Otrzymaliśmy rachunek za ogrzewanie gazem w kościele w lutym – 2489,10 zł.

  

 8 / 11



IiI Niedziela Wielkiego Postu – 12-19 III 2023

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 12 marca 2023 02:29 - Poprawiony niedziela, 12 marca 2023 02:33

  

35.Za telefon stacjonarny w kancelarii parafialnej – 52,61 zł.

  

  

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

  

  

37.Na biuletyn i utrzymanie strony internetowej datki złożyły kolejne osoby: Stanisław Ptak (50
zł); Dorota i Sławomir Jelito (50 zł); anonimowo (20 zł); Kazimiera Kiełbasa (100 zł0. Dziękuję.

  

  

38.Na stoliku koło wejścia do zakrystii są do nabycia baranki wielkanocne (8 zł) oraz paschaliki
(też 8 zł). Jest to dzieło „Caritas” prowadzone z myślą o potrzebujących.

  

  

39.Po 8 latach trwa już wizytacja biskupia w całym dekanacie Nowy Sącz-Wschód, więc i czeka
to naszą parafię. O ile nic się nie zmieni, to zgodnie ze wstępną zapowiedzią w naszej parafii
wizytacja ta przebiegnie zgodnie z harmonogramem dopiero w sobotę 4 VI 2023 – wtedy też
Biskup udzieli tu bierzmowania. Zanim dojdzie do przyjazdu biskupa, zgodnie z procedurą,
wcześniej odbywają się wstępne wizytacje kurialne: gospodarczo-budowlane,
kancelaryjno-ekonomiczne oraz szkolno-katechetyczne.
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40.Jeszcze raz dziękuję Krzysztofowi Wacławiakowi i Krzysztofowi Groniowi za zamontowanie
8 kotw chemicznych przy potężnym krzyżu za nowym kościołem, a Adamowi Ślipkowi za
pospawianie krzyżykowej stalowej stopy.

  

  

41.Ksiądz wikariusz dziękuje: pani Wiesławie Kociołek, pani Annie Królewskiej-Skoczeń, panu
Stanisławowi Książkiewiczowi, panu Wojciechowi Książkiewiczowi, panu Bartłomiejowi
Groniowi oraz swemu bratu Łukaszowi: za opiekę nad dziećmi w czasie sobotniego wyjazdu do
Rzeszowa, zaś panu Krzysztofowi Groniowi za użyczenie autokaru.

  

  

42.Polecam do przeczytania i refleksji przedruk z Katolickiej Agencji Informacyjnej: „Wzrasta
liczba katolików na świecie – wynika z najnowszego rocznika statystycznego Kościoła. W 2021
r. w odnotowano wzrost liczby ochrzczonych o 18 milionów osób, co odpowiada przyrostowi o
ok. 1,3% łącznie na świecie żyje aż 1 378 mln katolików i stanowią oni 17,67 % światowej
populacji. Jednocześnie od kilku lat notuje się spadek liczby powołań kapłańskich i zakonnych.
Watykan wydał nowy rocznik statystyczny Kościoła (Annuarium Statisticum Ecclesiae 2021)
oraz rocznik papieski (Annuario Pontificio 2023). Dowiadujemy się z nich m.in., że przyrost
liczby ochrzczonych w Kościele katolickim jest nierównomierny. Na jednym skraju stoi Europa,
w której zasadniczo panuje stagnacja, na drugim Afryka, gdzie odnotowano ponad 3% wzrost.
Na trudności Europy wskazuje także fakt, że jedynie w latach 2020-2021 r. udział
Europejczyków w Kościele spadł aż o 3%. Występują także duże różnice w tym, jak
powszechny jest katolicyzm w danym regionie. W Amerykach 64 na 100 mieszkańców to
katolicy; w Europie niemal 40, a w Afryce 20. W Azji sytuacja jest radykalnie inna: tam katolicy
to zaledwie 3,3 % populacji”.

  

  

43.I jeszcze: „Między 2020 a 2021 r. globalnie spadła liczba osób mających sakrament święceń
- o 0,39%. Dwa lata temu żyło 5 340 biskupów, 407 tys. prezbiterów i 49 tys. stałych diakonów.
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Jednocześnie w 2021 r. na świecie było prawie 609 tys. zakonnic, co oznacza spadek aż o
1,7% względem roku poprzedniego. Co do liczby powołań do kapłaństwa, Kościół odnotowuje
jedynie przyrost w Afryce (o 0,6%). W Europie i Ameryce Północnej spadek liczby
seminarzystów między 2020 a 2021 r. wyniósł aż 5,8 %. W Europie notuje się najmniejszą ilość
kleryków w odniesieniu do liczby księży: na 100 kapłanów przypada tam miej niż 9
seminarzystów. Niewiele lepsza sytuacja jest w Ameryce Północnej, gdzie na 100 księży
przypada nieco ponad 11 kleryków. Tymczasem w Afryce współczynnik ten wynosi 65
seminarzystów na 100 kapłanów, a w Azji ponad 44 seminarzystów. Należy jednak dodać, że
pomimo trudności wciąż najwięcej kapłanów żyje w Europie; jest to blisko 160 tys. Prezbiterów”.

  

  

44.Dzięki za ofiarę 400 zł na sprzątanie rodzinom: Romana i Krzysztof Pancerz; Jadwiga i
Krzysztof Tokarczyk; Kazimiera Kiełbasa; Wioletta i Janusz Kowalczyk. Do sprzątania dokłada
się 5 kolejnych rodzin z Królowej Górnej: Stanisława Groń; Małgorzata Groń; Marcin Groń;
Antoni Witek; Alicja i Piotr Witek; Teresa i Wojciech Jelito.

  

  

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

  

  

46.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).
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