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IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” – 6 marca 2016

W tygodniu:

I Niedziela – 6 III – IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare”

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

Środa – 9 III – wsp. dow. św. Franciszki Rzymianki, zak.

Niedziela – 13 III – V Niedziela Wielkiego Postu (dawniej: Niedziela Męki Pańskiej)

1. Lit. Słowa stawia przed nami postać marnotrawnego syna, którego nawrócenie przyjmuje
Miłosierny Ojciec – Bóg.
2. Dziś w tę IV Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy tzw. Niedzielę „Laetare” („Raduj się
Jerozolimo”). Przeżywamy ją w różowym kolorze szat liturgicznych, co jest oznaką „Radości z
Odkupienia”. To też I Niedziela marca.
3. Pod koniec wszystkich Mszy św. – Adoracja Najświętszego Sakramentu – a w czasie
Mszy św. krótka homilia.
4. W tę niedzielę (6 III) podczas Mszy św. o godz. 10:30 – chrzest dziecka: Kacpra Tymona
Smólczyńskiego.
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5. Także w niedzielę (6 III) składka zbierana na cele diecezjalne; zaś za tydzień (13 III) –
składka na cele parafialne.
6. W tę I niedzielę miesiąca zmiana tajemnic w różach męskich po Mszy św. o godz. 7:00;
zaś dla kobiet zmiana tajemnic za tydzień w II niedzielę miesiąca. ● Dziś ołtarz może być
przyozdobiony kwiatami.
7. Proszę, by „dziesiętnicy” zabrali z zakrystii foldery z ich programem, by dostarczyć do
każdej rodziny.
8. Przeżywamy marzec – a oto intencje modlitewne wyznaczone przez papieża na ten
miesiąc: a)
Ogólna: „Aby rodziny przeżywające trudności otrzymywały konieczne
wsparcie, a dzieci mogły wzrastać w zdrowym i pogodnym środowisku”.
b)
Misyjna
: „Aby chrześcijanie dyskryminowani lub prześladowani z powodu swojej wiary byli wciąż silni i
wierni Ewangelii dzięki nieustannej modlitwie całego Kościoła”.
9. W najbliższą środę – Drogę Krzyżową poprowadzą dziecięce Róże Misyjne; zaś w piątek
panie z „Caritas”.
10. We czwartek rozpoczyna się (10-18 III) nowenna przed Uroczystością św. Józefa (19
III).
11. Już w najbliższą sobotę wieczorem o 17:00 rozpoczną się Misje Parafialne; poprowadzi
je ks. Jerzy Górny (12-20 III).
12. Na rozpoczęcie tychże Misji Świętych w tę sobotę 12 III zostaną wprowadzone relikwie
św. s. Faustyny.
13. Cały program jest na oddzielnych folderach; rozniosą go dziesiętnicy – ale możemy też
je sami zabrać ze stolika.
14. Także w sobotę 12 III dla podtrzymania pradawnego zwyczaju liturgicznego w nocy
zasłania się krzyże.
15. Zasłanianie fioletem krzyży i obrazów pasyjnych dotyczy dwóch ostatnich tygodni
Wielkiego Postu dawniej zwanych „Okresem Męki Pańskiej” i w przypadku krzyży trwa aż do
końca liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek, zaś obrazów do początku wielkosobotniej Wigilii
Paschalnej.
16. W najbliższą niedzielę 13 marca przypada trzecia rocznica wyboru na Stolicę Piotrową
papieża Franciszka.
17. Nadal podczas tegorocznego W. Postu Drogi Krzyżowe odprawiane są trzy razy w
tygodniu: we środy o 16:30 – dla dzieci i młodzieży; w piątki o 16:30 – dla dorosłych oraz w
niedziele o godz. 8:00 (śpiew kalwaryjski świeckich).
18. Zaś Gorzkie Żale dziś są jeszcze o 13:30 z „kazaniem pasyjnym” (Msza św. już bez
kazania – bezpośrednio po nich bez czekania na punktualnie godz. 14:30). I tak będzie tylko
jeszcze dziś – w tę I niedzielę miesiąca 6 III.
19. Zaś w czasie Misji Św. – czyli w niedzielę za tydzień 13 III i w Niedzielę Palmową 20 III –
Gorzkie Żale
o 14:00!
20. W czasie Gorzkich Żali zbierana jest przez lektorów kolekta na kwiaty i wystrój Ciemnicy
i Grobu Pańskiego.
21. W Wielkim Poście „Koronka” jest przed „sumą” i prowadzi ją AK; zaś „Różaniec” przed
G. Żalami (Róże).
22. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
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we środę o godz. o 18:00 – próba chóru (ćwiczenie Pasji i śpiewów wielkopostnych),
● we środę po Mszy św. wieczornej – zbiórka aspirantów i ministrantów (salka nad zakrystią),
● we czwartek o 18:00 – spotkanie z rodzicami i dziećmi do I Komunii Św. (salka pod
kościołem),
● w piątek po Mszy św. wieczornej – spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej (I sala pod
kościołem),
● w sobotę o 9:00 – zbiórka harcerzy,
● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (I oraz II sala pod kościołem).
23. Spowiedzi wielkopostne w dekanacie w najbliższej okolicy: Kamionka Wielka: środa 9 III
w godz. 9:30-11:30 oraz 15:00-17:30,
Bogusza: środa 16 III w godz. 15:00-17:30 (przerwa półgodzinna o 16:00),
Królowa Górna: czwartek 17 III w godz. 13:30-17:00 (przerwa półgodzinna o 15:00 – z Koronką
do Miłosierdzia),
Nowy Sącz Zawada (par. MB Bolesnej): sobota 19 III w godz. 14:00-18:00,
Nowy Sącz „Biały Klasztor”: wtorek i środa 22-23 III w godz. 8:30-12:00 oraz 14:30-18:00.
24. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Antoniny
Ptaszkowskiej.
25. W związek małżeński zamierzają wstąpić – zapowiedź druga: Marcin Wiesław Hałgas,
s. Kazimierza i Genowefy z d. Piotrowska, ur. 04.12.1979 r. w Golicach, zam. Dominikowice 63;
oraz: Beata Maria Ptaszkowska, c. Krzysztofa i Heleny z d. Krzyżak, ur. 06.09.1984 r. w N.
Sączu, zam. Królowa Polska 24.,
Rafał Jakub Kacprowicz, s. Zbigniewa i Danuty z d. Krawczyk, ur. 06.08.1984 r. w Kwidzyniu,
zam. ul. Poległych Górników 13/3, Zabrze; oraz: Agnieszka Elżbieta Siedlarz, c. Stanisława i
Anny, z d. Błachut, ur. 12.01.1986 r. w Nowym Sączu, zm. Królowa Górna 149 – zapowiedź
pierwsza,
Artur Jan Owsianka, s. Jana i Wiesławy z d. Rożkowicz, ur. 11.05.1988 r. w Nowym Sączu,
zam. Osiedle Słoneczne 1/43, Stary Sącz; oraz: Angelika Nowak, c. Władysława i Józefy z d.
Jędrusik, ur. 09.06.1992 r. w Nowym Sączu, zam. Królowa Górna 119 – zapowiedź pierwsza.
Jeśli ktoś zna jakieś przeszkody do zawarcia tych małżeństw – proszę zgłosić to w kancelarii
parafialnej.
26. Wydatki tego tygodnia: foldery z programem Misji Świętych; tabliczka pamiątkowa na
krzyż misyjny na zakończenie rekolekcji; kołki rozporowe; wiertło do betonu; kątowniki pod
półki; wino Mszalne – 3 butelki; hostie – 3 opakowania; olej do świec (parafina zimowa) – 2
butelki; toner „Katun” do Minolta EP 1050/80 – 4 sztuki; kolejne 4 ryzy papieru do druku;
„kanciaki” drewna do zbudowania stelaża pod ściankę działową.
27. Dzięki pewnej rodzinie za złożoną ofiarę 500 zł na potrzeby kościoła; składka z I środy
na misje wyniosła 251,50 zł.
28. Panom Januszowi Gaborkowi i Mariuszowi Michalik dziękuję za wyjście na dach
kościoła i założenie wypadłych dachówek. Pani Bożenie Gaborek dziękuję za wypranie białych,
a następnie niebieskich ornatów oraz alby.
29. Z twardych desek wziętych spod kościoła wykonywany jest szafowy konfesjonał do
kaplicy bocznej – prace trwają.
30. Jest już gotowa tabliczka: „Ratuj duszę swoją! – Pamiątka Misji Świętych w
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Nadzwyczajny Jubileusz Roku Miłosierdzia” 12-20 marca 2016 r.”
Wykonała ją firma „Grawernia” z Nowego Sącza.
31. Sąsiadce dziękuję za reperację welonu do adoracji Najświętszego Sakramentu.
32. Dzięki za kolejne ofiary w kopertach na ogrzewanie i cmentarz. Można je też wpłacać
elektronicznie na podane konta.
33. Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Nowym Sączu zaprasza na szkolenie,
które odbędzie się 7 III (w poniedziałek) o godz. 15:00 w Szkole Podstawowej w Królowej
Polskiej. Temat szkolenia: 1) zasady wypełniania wniosków obszarowych w 2016 r.; 2)
możliwość skorzystania z programów rolno-środowiskowych.
34. Stowarzyszenie „Regionalne Centrum Promocji i Rozwoju Doliny Królówki” zaprasza
młodzież szkół ponadgimnazjalnych na bezpłatne korepetycje z matematyki i fizyki. Zajęcia
poprowadzi Józef Świgut. Spotkanie organizacyjne 8 III (we wtorek) o 18:00 w Zespole Szkół
Podstawowo-Gimnazjalnych w Królowej Górnej.
35. Przypominam tekst złożonej rezygnacji Pana Kościelnego: „Zwracam się uprzejmie z
prośbą do ks. Proboszcza Parafii Królowa Górna o zwolnienie mnie z funkcji Kościelnego.
Nadmieniam, że byłem kościelnym 30 lat i teraz pragnę odejść na odpoczynek. Zwalniam się
osobiście bez przymusu na własną odpowiedzialność. Proszę odczytać ogłoszenie na
wszystkich Mszach św. w Kościele. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby. Z
poważaniem M. Siedlarz”.
36. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Maria Bochenek; Aneta i Marian Bochenek;
Tadeusz Homoncik. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Jolanta i Mariusz Grzyb;
Barbara i Stanisław Szkaradek; Maria Kruczek.
37. Do nabycia na stoliku gazety: Gość Niedzielny (5 zł); Mały Gość Niedzielny (4 zł);
Miłujcie się (4 zł); Promyczek Dobra (5 zł); Świat Misyjny (2 zł 40 gr.); Misje Dzisiaj (3 zł);
L`osservatore Romano (5 zł).

Porządek Mszy św. (6-13 III):

- Poniedziałek, wtorek, czwartek – 6:30
- Środa – 6:30 i 17:00 (16:30 – Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży; po Mszy św.
Nowenna do MBNP)
- Piątek: 17:00 (16:30 – Droga Krzyżowa dla dorosłych)
- Sobota – 6:30, 8:00 oraz 17:00 (Rozpoczęcie Misji Świętych)
- Niedziela: 7:00 – 9:00 – 10:30 – ok. 15:00 (8:00 – Droga Krzyżowa; 14:00 – G. Żale i
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Msza bez homilii)
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