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V Niedziela Wielkiego Postu – 13 marca 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

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

  

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

  

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

  

Sobota – 19 III – Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP

  

Niedziela – 20 III – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

  

    
    1. Liturgia Słowa jawi nam Jezusa przebaczającego grzechy jawnogrzesznicy – wielkie jest
Jego Miłosierdzie!   
    2. Minionej soboty wieczorem o 17:00 rozpoczęły się Misje Parafialne – prowadzi je ks.
Jerzy Górny CM, którego wraz z zaproszonymi towarzyszącymi mu gośćmi serdecznie witam!
Trwać one będą od 12 do 20 III. Na oddzielnych folderach otrzymaliśmy program Misji Świętych
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– roznieśli je dziesiętnicy, ale możemy je jeszcze zabrać ze stolika.   
    3. Ks. Jerzemu Górnemu ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
pomagają: s. Anna Widzyk (do czwartku) i s. Iwona Krok (od czwartku). Podczas każdej Mszy
św. o Miłosierdziu Bożym i ś. Faustynie opowie oraz świadectwo życia złoży red. Grzegorz
Górny, dziennikarz, autor książek i red. Frondy (można nabyć jego książki).   
    4. Na rozpoczęcie Misji Świętych wprowadzone zostały relikwie św. s. Faustyny, które będą
z nami do końca Misji.   
    5. Biskup wystosował komunikat zapraszający młodzież do udziału w Niedz. Palmowej (20
III) w 31 ŚDM w Tarnowie.   
    6. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj (13 III) przypada comiesięczna składka na cele parafialne. 

    7. Dziś (13 III) przypada trzecia rocznica wyboru na Stolicę Piotrową papieża Franciszka.  
    8. W tę II niedzielę miesiąca zmiana tajemnic w różach żeńskich po Mszy św. o godz. 7:00.  
    9. Także w tę niedzielę zapraszam po prymarii na „śpiew kalwaryjski” Drogi Krzyżowej
(prowadzi ją p. Kościółek).   
    10. Od poniedziałku do środy (14-16 III) w ramach Misji odbędą się też rekolekcje szkolne w
bloku czasowym od 8:30 do 12:30 – uczniowie podzieleni są na trzy grupy wiekowe: I-III Gim
(8:30-10:30), 0-III oraz IV-VI (10:30-12:30):   
    1. gimnazjaliści: 8:30 – spotkanie w salce w podziemiach (wejście o tyłu kościoła); 9:30 –
Msza św.   
    2. klasy 0-III: 10:30 – spotkanie w salce w podziemiach (wejście od tyłu kościoła); 11:30 –
Msza św.   
    3. klasy IV-VI: 10:30 – Msza św.; 11:30 – spotkanie w salce w podziemiach (wejście od tyłu
kościoła)   

  
    4. W czasie Parafialnych Misji będą trzy nauki stanowe zawsze o 18:00: w poniedziałek –
dla kobiet; we wtorek – dla mężczyzn oraz we środę dla młodzieży pracującej, a także uczniów i
studentów.   
    5. Codziennie od poniedziałku do piątku (14-18 III) o g. 19:00 „Misyjny wieczór filmowy”, a
po nim Apel Jasnogórski.  
    6. Także codziennie w dni powszednie od poniedziałku do soboty o godz. 15:00 – Godzina
Miłosierdzia.   
    7. W najbliższą środę (16 III) z racji Misji Świętych i rekolekcji szkolnych nie będzie Drogi
Krzyżowej dla dzieci.   
    8. W to miejsce w czasie Misji w piątek dwie Drogi Krzyżowe: o 15:00 dla dzieci i o 16:00 dla
młodzieży i dorosłych.   
    9. We czwartek (17 III) o 17:00 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.  
    10. W piątek (18 III) o g. 9:30 Msza św. z sakramentem namaszczenia chorych.  
    11. W sobotę o 9:30 – odwiedzanie zgłoszonych chorych w ich domach.  
    12. Również w sobotę o godz. 16:00 – Msza św. dla dzieci i młodzieży – z rozdaniem
Cudownych Medalików.   
    13. W sobotę na wszystkich Mszach zebrana będzie składka na cele działalności Księży
Misjonarzy i Rekolekcjonisty.   
    14. Natomiast po sobotniej Mszy św. o 17:00 – udamy się w procesji do Krzyża Misyjnego
przy cerkwi (montaż tablicy).   
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    15. W niedzielę Palmową zakończenie Misji Świętych; do południa o 9:00 i 10:30 śpiew pasji
z chórem i solistami.   
    16. Przed „sumą” poświęcenie palm i procesja do świątyni i wokół niej (jeśli nie będzie
deszczu, to gromadzimy się przed cerkiewką, by stamtąd wyruszyć do nowej świątyni – gdyby
padało, to przychodzimy od razu do nowego kościoła).   
    17. Po sumie w ramach „konkursu palm” nagrodzeni będą ci, którzy palmy wykonali
własnoręcznie (a nie ze sklepu).   
    18. Jak co roku składka w Niedzielę Palmową przeznaczona jest na WSD w Tarnowie –
jako jałmużna wielkopostna.   
    19. Także nasza „Caritas” wystawiła kosze dla zebrania produktów dla ubogich – są w
przedsionku oraz w sklepach.   
    20. Na stoliku koło chrzcielnicy wyłożone są baranki wielkanocne (5 zł) i paschaliki (cienkie
5 zł, zaś grubsze – 7 zł).   
    21. W czasie Misji Świętych – czyli w tę niedzielę (13 III) i za tydzień w Niedzielę Palmową
(20 III) – Gorzkie Żale będą nie jak dotąd o 13:30 – ale o 14:00 po nich „kazanie
pasyjne”!   
    22. W czasie Gorzkich Żali zbierana jest przez lektorów kolekta na kwiaty i wystrój Ciemnicy
i Grobu Pańskiego.   
    23. W Wielkim Poście „Koronka” jest przed „sumą” i prowadzi ją AK; zaś „Różaniec” przed
G. Żalami (Róże).   
    24. Spowiedzi wielkopostne w dekanacie w najbliższej okolicy w tym tygodniu: 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. 
 
    25. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Heleny Ptaszkowskiej.  
    26. W związek małżeński zamierzają wstąpić: Marcin Wiesław Hałgas, s. Kazimierza i
Genowefy z d. Piotrowska, ur. 04.12.1979 r. w Gorlicach, zam. Dominikowice 63; Beata Maria
Ptaszkowska, c. Krzysztofa i Heleny z d. Krzyżak, ur. 06.09.1984 r. w N. Sączu, zam. Królowa
Polska 24 – 3 zapowiedź. Rafał Jakub
Kacprowicz, s. Zbigniewa i Danuty z d. Krawczyk, ur. 06.08.1984 r. w Kwidzyniu, zam. ul.
Poległych Górników 13/3, Zabrze; Agnieszka Elżbieta Siedlarz, c. Stanisława i Anny, z d.
Błachut, ur. 12.01.1986 r. w N. Sączu, zam. Królowa Górna 149 – 2 zapowiedź. 
Artur Jan Owsianka, s. Jana i Wiesławy z d. Rożkowicz, ur. 11.05.1988 r. w N. Sączu, zam.
Osiedle Słoneczne 1/43, Stary Sącz; Angelika Nowak, c. Władysława i Józefy z d. Jędrusik, ur.
09.06.1992 r. w N. Sączu, zam. Królowa Górna 119 – 2 zapowiedź. 
Gdyby ktoś znał przeszkody do zawarcia tych małżeństw – proszę zgłosić je w kancelarii
parafialnej.
 
    27. Wydatki tego tygodnia: Materiały zakupione przez wykonawców i użyte do zrobienia
konfesjonału: panele, ocieplenie (wełna mineralna i folia), klej do drewna, klamki, zamki,
zawiasy, szyby, lakier podkładowy „afromozja”, lakier wierzchni do drewna, papiery ścierne do
czyszczenia drewna, konfirmaty i wkręty itp.; robocizna konfesjonału szafowego wykonana
przez stolarzy Wiesława i Jana Krok oraz Roberta Świguta; materiał „twardego drewna” nie
kosztował nas nic, bo wzięte było z pryzmy przy parafii; żywnościowe artykuły na poranne i
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wieczorne posiłki w czasie Misji: 184,08 zł (obiady będą dowożone w cateringu); naprawa,
czyszczenie i konserwacja ksero w kancelarii.   
    28. Dziękuję znów za kolejne ofiary złożone w kopertach na ogrzewanie i cmentarz. Można
też je wpłacać elektronicznie na konta podane na stronie parafialnej.   
    29. Serdecznie dziękuję „dziesiętnikom” za rozprowadzenie po domach folderów z
programem „Misji Świętych”.   
    30. Wydział Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin informuje, iż sobotę 19 marca 2016 roku w
Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej „ARKA” w Gródku nad Dunajcem
organizowany jest dzień skupienia dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Będzie
go prowadził ks. dr Rafał Wierzchanowski, sędzia z Sądu Diecezjalnego. Zgłoszenia można
dokonać telefonicznie lub mailem w „ARCE”: (18) 440 13 00, info@cfr-arka.pl   
    31. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: J. i M. Grzyb; B. i St. Szkaradek; M. Kruczek.
Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Maria i Stanisław Lebda; Przemysław Lebda;
Dorota i Tadeusz Szkaradek.   
    32. 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).   
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