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Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) – 9 kwietnia 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 9 IV – Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej

  

Wielki Czwartek – 13 IV – Msza Wieczerzy Pańskiej; albo: wsp. dow. św. Marcina I, bpa i męcz.
(opuszcza się)

  

Wielki Piątek – 14 IV – Liturgia Męki Pańskiej

  

Wielka Sobota – 15 IV – Msza Wigilii Paschalnej Wielkanocnej

  

Niedziela Wielkanocna – 16 IV – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  

    
    1. Liturgia Słowa jest dziś zmieszaniem ludzkiego chwalebnego „Hosanna” i upodlonego
krzyku z Pasji „Ukrzyżuj Go”!   
    2. Świętujemy dziś Niedzielę Palmową; poświęcenie palm przed „sumą”; gromadzimy się z
palmami przed cerkwią o 10:15.   
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    3. Po poświęceniu przed cerkwią procesja rusza do nowego kościoła, gdzie nastąpi
uroczysta celebra   
    4. Po „sumie” rozdanie pamiątkowych nagród za udział w konkursie tradycyjnych palm
zrobionych w rodzinach.   
    5. O 10:30 chóralny śpiew Pasji (parafialny chór śpiewa też w Wielki Piątek), zaś dziś o 9:00
– śpiew przez kantorów.   
    6. Natomiast o 9:00 oprawę Mszy św. przygotowała młodzieżowa grupa muzyczna „Siewcy
Miłości”.   
    7. Również zachęcam młodzież do udziału w Diecezjalnym Dniu Młodych w Tarnowie
(patrz: Komunikat ks. Biskupa).   
    8. Składka dzisiejsza przeznaczona jest na WSD, a jej połowa zwyczajowo w II niedzielę
miesiąca na potrzeby parafii.   
    9. Zaś w czasie Gorzkich Żali składka przeznaczona jest na kwiaty do Grobu Pańskiego i
Ciemnicy oraz ich dekorację.   
    10. Dziś po prymarii, jak co niedzielę, zapraszam na „śpiew kalwaryjski” Drogi Krzyżowej
(prowadzi ją p. Kościółek).   
    11. Dziś też po 7:00 w tę II niedzielę kwietnia „zmianka” tajemnic Róż Kobiet.  
    12. Z racji Rekolekcji Komunikat Biskupa o 1 % na Caritas – odczytany jest nie 2 IV, ale w tę
Niedzielę Palmową.   
    13. Można też 1 % wspomóc poprzez „Caritas” konkretną osobę na Michała Sieronia, który
stracił w wypadku rękę (ulotka).   
    14. Zachęcam też do „jałmużny wielkopostnej” – w formie pieniężnej u św. Antoniego (przy
figurze), a w przedsionku Caritas wystawia też kosze na spożywcze produkty.   
    15. Msze św. w Wielkim Tygodniu: we Wielki Poniedziałek i we Wielki Wtorek – 6:30; we
Wielką Środę – 18:00.   
    16. We → Wielką Środę (23 III) o 17:30 Droga Krzyżowa dla dzieci. Zaś w → Wielki
Piątek  będą
dwie Drogi Krzyżowe: przed południem o 
9:00
(prowadzona przez księdza) oraz o 
15:00
(ta śpiewana przez świeckich na melodię kalwaryjską).
 
    17. We Wielką Środę po Mszy św. wieczornej usuwa się Wodę Święconą z chrzcielnicy i
kropielnic.   
    18. Porządek nabożeństw podczas „Triduum Paschalnego”: Wielki Czwartek – 18:00; Wielki
Piątek
– 17:00; 
Wielka Sobota
– 20:00; Rezurekcja w 
niedzielę
– 6:00.
 
    19. Adoracja Najświętszego Sakramentu podczas Triduum Paschalnego: w Wielki Czwartek
– po Mszy Wieczerzy Pańskiej ok. 19:00 do 24:00 (w Ciemnicy w kaplicy bocznej); w 
Wielki Piątek
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– od 6:00 do 22:00 (w Ciemnicy a po Liturgii Męki Pańskiej od ok. 19:00 do 22:00 przy Grobie
Pańskim koło chrzcielnicy); w 
Wielką Sobotę
– od 6:00 do 19:00 (przy Grobie Pańskim); o 19:00 – depozycja Najświętszego Sakramentu (1
godzina czasu na sprzątanie).
 
    20. W te dni Adorację prowadzą Róże Różańcowe i różne Grupy działające w parafii –
rozpiska na oddzielnych kartkach.   
    21. Także adorują Jezusa według ustalonego grafiku: ministranci i lektorzy oraz DSM-ki; a
wartę przy Grobie Pańskim pełnią strażacy z OSP i harcerze. Strażaków proszę również o
rozpalenie ognia i asystę w procesji rezurekcyjnej.   
    22. Półgodzinne dyżury księży w konfesjonale dla wracających z zagranicy i studiów będą:
od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy przed Mszami św.; w Wielki Czwartek (19:30) i
Wielki Piątek (20:30); w Wielką Sobotę przy „święconce”.   
    23. W Wielki Czwartek sprawuje się tylko dwie Msze św.: „Msza Krzyżma” w Katedrze i
„Msza Wieczerzy” w parafiach.   
    24. W Wielki Czwartek Wieczerzy Pańskiej przypada ustanowienie dwóch sakramentów:
Eucharystii i Kapłaństwa.   
    25. Także w tym roku w Wielki Czwartek (13 IV) przypada „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej”.   
    26. W Wielki Piątek bezpośrednio po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej śpiewać będziemy
trzy części Gorzkich Żali (pierwszą zaśpiewa chór, a dwie pozostałe już sami wierni). Po I
części – ostatnie Kazanie Pasyjne.   
    27. Zachęcam serdecznie wiernych do przyozdobienia na Wielki Piątek krzyży
przydrożnych, misyjnego i w domach.   
    28. W Wielki Piątek podczas liturgii Krzyż adorują tylko ministranci, lektorzy, szafarze, Rada
Parafialna, zelatorzy Róż i Caritas – a pozostali wierni podchodzą do ucałowania krzyża po
skończonej liturgii w czasie Gorzkich Żali.   
    29. Ofiary zbierane przy adoracji Krzyża w Wlk. Piątek i Wlk. Sobotę – są na utrzymanie
miejsc kultu w Ziemi Świętej.   
    30. Dzieci, które zbierały do skarbonek jałmużnę wielkopostną, składają ją obok tacy przy
ucałowaniu krzyża.   
    31. Po zakończeniu liturgii w Wlk. Piątek obnaża się ołtarz. Odpusty zupełne można zyskać
w Wlk. Czwartek i Wlk. Piątek.   
    32. Przez cały Wielki Piątek obowiązuje nas ścisły post (posilamy się 3 razy dnia, w tym
dwa razy lekko i raz do syta: obowiązuje od 18 do 60 lat) i abstynencja od pokarmów mięsnych
(obowiązuje od 14 lat do końca życia).   
    33. Także w tym roku w Wielki Piątek rozpoczyna się Nowenna przed Świętem Miłosierdzia
(I odpust parafialny).   
    34. Natomiast w Wielką Sobotę zaleca się także w miarę możności powstrzymanie się od
pokarmów mięsnych.   
    35. W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów wielkanocnych nastąpi trzy razy – o godzinach
9:00, 10:00 i 11:00.   
    36. W Wielką Sobotę wieczór na liturgię Wigilii Paschalnej proszę przynieść świece (mogą
być nabyte paschaliki).   
    37. W Wielką Sobotę pamiętajmy też o zmarłych (wymownym jest zaniesienie na grób
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wspomnianych paschalików).   
    38. Chór śpiewać będzie w Niedzielę Wielkanocną na „sumie” o 10:30 oraz w Poniedziałek
Wielkanocny o 12:00.   
    39. Grupa Muzyczna „Siewcy Miłości” gra – w II dzień Świąt – o 9:00; schola dziecięca
śpiewa – w II dzień Świąt o – 10:30.   
    40. Msze św. w Niedzielę Wielkanocną: 6:00 (Rezurekcja), 9:00, 10:30 i 12:00; zaś w
Poniedziałek Wielkanocny: 7:00, 9:00, 10:30 i 
12:00
. (w Poniedziałek Wielkanocny: List Rektora UPJP II i składka na UPJP II oraz na KUL).
 
    41. Nie ma wypominków w oba Święta Wielkanocne, jak i w odpust ku czci Opatrzności
Bożej w N. Miłosierdzia – 23 IV).   
    42. Poza „Triduuum Pasachalnym” od soboty 1 IV aż do niedzieli 1 X Msze św.
popołudniowe są o godz. 18:00.   
    43. Do nabycia przy chrzcielnicy ostatnie już „baranki wielkanocne” (paschaliki się
skończyły) – ofiara po 5 zł od sztuki.   
    44. W minionym tygodniu Drogi Krzyżowe poprowadzili: we wtorek i środę – kapłan; w
piątek – kandydaci do bierzmowania.   
    45. Dziękuję III kl. gimnazjum za przeprowadzenie tych rozważań do Drogi Krzyżowej
„Małego Księcia i Wielkiego Króla”.   
    46. Wydrukowany przeze mnie „List Biskupa do chorych” dostarczą im dziś szafarze (pójdą
też w I i II dzień Wielkanocy).   
    47. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki
Stanisławy Hatlaś.   
    48. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych –
w tym tygodniu: w Wielki Czwartek 10:00 – spotkanie całej Służby Liturgicznej, w Wielki
Czwartek o 11:00 – schola parafialna (na chórze)   
    49. W Wielkim Tygodniu nie ma w salce pod zakrystią cotygodniowego spotkania z dziećmi
do I Komunii i z ich rodzicami.   
    50. W dekanacie w Wielkim Tygodniu jest jeszcze spowiedź w N, Sączu – Biały Klasztor:
wtorek i środa od 8:30 do 18:00.
 
    51. Wydatki tego tygodnia: za gorący podwieczorek dla księży we środę przy spowiedzi z
„Kany”; owoce, napoje i produkty spożywcze na podwieczorek dla księży spowiedników; kwiaty
i bombonierki dane ks. Rekolekcjoniście przy podziękowaniu na koniec Rekolekcji; obiad dla x.
Rekolekcjonisty w niedzielę – wzięte z restauracji „Krystyna” w Ptaszkowej.
 
    52. Zapłaciłem też kolejne rachunki: za gaz w kościele; oraz za prąd (816,09 zł + 811,63 zł).
 
    53. Zapłaciłem przysłane nam opłaty przesyłowe za gaz 251,05 zł + 23,17 (pobraniowe).  
    54. A mamy kolejne: prognozowane za gaz 2967,34 zł; i jeszcze jeden za prąd 354,71 zł
oraz za śmieci z cmentarza 
118,80 zł
.
 
    55. Składka zebrana na zakończenie Rekolekcji przeznaczona na potrzeby zakonu ks.
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Misjonarzy wyniosła 2454 zł.   
    56. Pani Angelika Wiktor złożyła przy okazji załatwień kancelaryjnych ofiarę 50 zł na kościół.
Dzięki.   
    57. Zakończyły się Rekolekcje Wielkopostne (w naszej parafii w tym roku były one
Renowacją zeszłorocznych Misji Świętych); wszystkim w nich uczestniczących jak i
zaangażowanym w ich oprawę – z serca dziękuję!   
    58. Również serdeczne podziękowania składam księdzu Janowi, rodzicom, opiekunom
dzieci i nauczycielom obu szkół.   
    59. Jeszcze raz dziękuję pewnej młodej rodzinie mającej swe dziecko w tym roku do I
Komunii Św. za zafundowanie na starą plebanię 3 regałów na książki i stolika pod komputer
oraz wykonanych przez męża Grzegorza wymiarowych dwóch stolików wystawkowych do
kościoła koło chrzcielnicy (za te tydzień temu już składałem podziękowanie).   
    60. Dziękuję Stanisławowi za zrobienie nowych nóg i ramy do dużego stołu w sali pod
zakrystią.   
    61. Bardzo proszę o pomoc p. Krystynie Michalik i gospodarzowi w wystroju Ciemnicy i
Grobu – kwiaty dojadą jutro.   
    62. Dziś ósmy „Synaj” w Tarnowie i spotkanie ŚDM dla młodzieży jak w każdą Niedzielę
Palmową (organizowany jest wspólny autobus z dekanatu – wyjazd: 8:00 z parafii w Nawojowej
i 8:15 sprzed Parafii MB Niepokalanej w Nowym Sączu; koszt: 10 zł od osoby; zapisy: s. Julietta
Homa z Nawojowej – Tel. 690 879 858)   
    63. W Wielką Środę 12 IV, jak corocznie, jest możliwość „spotkania wielkanocnego” z ks. bp
Andrzejem Jeżem dla osób konsekrowanych i przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich
(Kuria Diecezjalna – III piętro). Ze względów organizacyjnych: o 9:30 osoby konsekrowane; o
11:00 przedstawiciele ruchów religijnych i stowarzyszeń katolickich.   
    64. Na sprzątanie 300 zł przekazały rodziny: Zbigniew, Maria Świgut; Tadeusz, Maria
Szczepka; Krzysztof, Teresa Szczepka. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny:
Małgorzata, Mirosław Szczepka; Janina, Józef Siedlarz; Tadeusz Ruszkowicz.   
    65. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (4 zł);
„Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat
Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści
Gminne” (3 zł).   
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