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Niedziela Palmowa (Męki Pańskiej) – 25 marca 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 25 III – VI Niedziela Wielkiego Postu „Niedziela Palmowa”, czyli Męki Pańskiej

  

  

Wielki Czwartek – 29 III – Msza Wieczerzy Pańskiej

  

  

Wielki Piątek – 30 III – Liturgia Męki Pańskiej
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Wielka Sobota – 31 III – Msza Wigilii Paschalnej Wielkanocnej

  

  

Niedziela Wielkanocna – 1 IV – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

  

    
    1. Liturgia Słowa miesza dziś okrzyki chwalebne „Hosanna” i bolesne „Ukrzyżuj Go!”,
ujawniające jasne i ciemne strony duszy człowieka.     
    2. Módlmy się też o szacunek dla życia po wczorajszym „Narodowym Dniu Życia” i „ Narodo
wym Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów
”.
 
 
    3. Dziś Niedziela Palmowa – przed „sumą” o 10:15 gromadzimy się do poświęcenia palm
przy starym kościele, by stamtąd ruszyć z procesją do nowego kościoła (w razie niepogody od
razu gromadzimy się w nowej świątyni). To także Niedziela Synodalna (trwa modlitwa za
synod).     
    4. Po prymarii, jak co niedzielę, zapraszam na „śpiew kalwaryjski” Drogi Krzyżowej
(prowadzi ją p. J. Kościółek).     
    5. Wysłuchamy też dziś śpiewu Pasji przez kantorów (z towarzyszeniem parafialnego
chóru). Podobnie w Wielki Piątek.     
    6. Po „sumie” rozstrzygnięcie konkursu z nagrodami za własnoręcznie robione palmy.    
    7. Dziś po południu o godz. 13:30 Gorzkie Żale jak zwykle z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu i z szóstym kazaniem pasyjnym (bezpośrednio po nich bez oczekiwania na 14:30
rozpocznie się Msza św. popołudniowa już bez kazania).     
    8. Składka z Niedzieli Palmowej zwyczajowo przeznaczona jest na Wyższe Seminarium
Duchowne w Tarnowie, jako jałmużna wielkopostna.     
    9. Natomiast w czasie Gorzkich Żali składka przeznaczona jest na kwiaty do Grobu
Pańskiego i Ciemnicy oraz ich dekorację.     
    10. Na Niedzielę Palmową młodzież z dekanatu wyjechała wspólnym autobusem z
Nawojowej i z Nowego Sącza.     
    11. Do dziś (od piątku 23 III) na wyjazdowych rekolekcjach zamkniętych przebywa 39
gimnazjalistów klas trzecich, którzy 6 IV przyjmą sakrament bierzmowania w naszej parafii.
Rekolekcje te wraz z animatorami prowadzi ks. Tomasz Starzec – wikariusz z parafii św.
Elżbiety w St. Sączu.     
    12. Z uczniami tymi przebywają także wychowawcy – pani Borgosz i pan Czeluśniak.     
    13. Dziś w nocy nastąpiła zmiana czasu na „letni” – spaliśmy 1 godzinę krócej.     
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    14. Msze św. w Wielkim Tygodniu: w Wielki Poniedziałek i w Wielki Wtorek – 6:30; w Wielką
Środę – 18:00.     
    15. We → Wielką Środę (28 III) o 17:30 Droga Krzyżowa dla dzieci. Zaś w → Wielki
Piątek  będą
dwie Drogi Krzyżowe: przed południem o 
9:00
(śpiewana przez świeckich na melodię kalwaryjską) oraz o 
15:00
(w połączeniu z Koronką prowadzona przez czcicieli Miłosierdzia Bożego)

  
    16. W Wielką Środę po Mszy św. wieczornej usuwa się Wodę Święconą z chrzcielnicy i
kropielnic.     
    17. W Wielką Środę (28 III) od 10:00 do 15:00 – „Dni Otwarte” dla lektorów i ministrantów w
WSD w Tarnowie (szczegóły: plakat).     
    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
– od 6:00 do 24:00 (w Ciemnicy, a po Liturgii Męki Pańskiej od ok. 19:00 do 24:00 przy Grobie
Pańskim koło chrzcielnicy); od 22:-- do 24:00 adoracja indywidualna; 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 (feretrony!).     
    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. W Wielki Piątek bezpośrednio po zakończeniu Liturgii Męki Pańskiej śpiewać będziemy
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trzy części Gorzkich Żali (pierwszą zaśpiewa chór, a dwie pozostałe już sami wierni). Po I
części – ostatnie Kazanie Pasyjne.     
    26. Zachęcam serdecznie wiernych do przyozdobienia na Wielki Piątek krzyży
przydrożnych, misyjnego i w domach.     
    27. 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.     
    28. Ofiary zbierane przy adoracji Krzyża w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę – są na
utrzymanie miejsc kultu w Ziemi Świętej.     
    29. Dzieci, które zbierały do skarbonek jałmużnę wielkopostną, składają ją obok tacy przy
ucałowaniu krzyża.     
    30. Po zakończeniu liturgii w Wielki Piątek obnaża się ołtarz.     
    31. Odpusty zupełne można zyskać zarówno w Wielki Czwartek, jak i Wielki 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
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 – zarówno w I jak i w II dzień Świąt – o 9:00.
Schola dziecięca śpiewa – w I dzień Świąt – 12:00, zaś w II dzień Świąt o – 10:30.     
    40. W niedzielę Wielkanocną (1 IV) o 12:00 chrztu dostąpi kolejne dziecko: Mikołaj Piotr
Haza (Msza św. za nie będzie 7 IV o godz. 8:00).     
    41. Porządek Mszy św. w Niedzielę Wielkanocną: 6:00 (Rezurekcja), 9:00, 10:30 i 12:00.   
 
    42. Porządek Mszy św. Poniedziałek Wielkanocny: 7:00, 9:00, 10:30 i 12:00. (wtedy: List
Rektora UPJP II i składka na UPJP II oraz na KUL). 
 
 
    43. Nie ma wypominków w oba Święta Wielkanocne, jak i w odpust ku czci Opatrzności
Bożej w Niedzielę Miłosierdzia – 8 IV).     
    44. Od 1 IV aż do niedzieli 1 X Msze św. popołudniowe są o godz. 18:00.     
    45. W tym roku z tej racji, iż 25 III przypada Niedziela Palmowa, Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego przeniesiona jest na 9 IV.     
    46. W czwartek o 17:30 w Kamionce Wielkiej udzielono posługi 7 naszym kandydatom do
służby lektora (szafarzem był ojciec duchowny WSD ks. Tomasz Rąpała). Są to: Kamil
Czyżycki, Kacper Górka, Dawid Groń, Mateusz Michalik, Kamil Siedlarz, Patryk Siedlarz,
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Krystian Uroda.     
    47. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych:
we Wielką Środę – 16:00 – DSM (przygotowanie do Niedzieli Palmowej), w czwartek o 9.00
–spotkanie całej Liturgicznej Służby Ołtarza, w czwartek o godz. 10:00 – próba dziecięcej
scholii parafialnej (na chórze).     
    48. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie IV „Róża rodziców modlących
się za dzieci" p.w. św. Rity, zelatorki Janiny Siedlarz.     
    49. W Wielkim Tygodniu spowiedź będzie jeszcze: Wielki Poniedziałek 26 III – Nawojowa
(8:30 – 12:00 i 14:30 – 18:00)     
    50. Wielki Wtorek i Wielka Środa 27-28 III - Nowy Sącz „Biały Klasztor” (8:30-12:00 i 14:30 –
18:00)     
    51. Wydatki tego tygodnia: Zapłaciłem rachunki za gaz w kościele i starej plebanii w
wysokości 3736,80 zł (3426,25 +310,55).     
    52. Klej do schodów – 40 zł + 60 zł (zostały przez Janusza Gaborka doraźnie podklejone
podstopnice); napraw kółka do taczek – 20 zł.     
    53. Za codzienne śniadania, obiady i podwieczorki dla x. Rekolekcjonisty oraz za gorącą
obiadokolację dla księży spowiedników: 150 zł + 350 zł.     
    54. Za owoce, napoje – 65,79 zł. Za kwiaty dane ks. Rekolekcjoniście przy podziękowaniu
na koniec Rekolekcji – 64 zł.     
    55. Wydatki inne związane z rekolekcjami – 469,05 zł. Razem wydałem sumę: 4955,64 zł.   
 
    56. Składka dla ks. Rekolekcjonisty wyniosła 2530,95 zł.     
    57. Już od 18 III wystawione są w przedsionku kościoła i po sklepach kosze na jałmużnę
wielkopostną dla potrzebujących w parafii.     
    58. Zachęcam też do „jałmużny wielkopostnej” – w formie pieniężnej u św. Antoniego (przy
figurze), a w przedsionku Caritas wystawia też kosze na spożywcze produkty.     
    59. 26 i 27 marca Caritas i Akcja Katolicka wykonywać będą świąteczne stroiki i paczki dla
chorych i samotnych (ZHP rozniesie je 27 III).     
    60. Na stoliku przy chrzcielnicy wystawione są do nabycia baranki i paschaliki (ofiara
dowolna, nie mniejsza niż 5 zł).     
    61. Zakończyły się Rekolekcje – wszystkim w nich uczestniczących jak i zaangażowanym w
ich oprawę – z serca dziękuję!     
    62. Również podziękowania składam księdzu Janowi, rodzicom, opiekunom dzieci i
nielicznym nauczycielom obu szkół.     
    63. Dziękuję też p. Romanowi Pazganowi za to, że obwoził ks. Rekolekcjonistę do chorych.
Pewnym osobom dzięki za elektroniczny sprzęt.     
    64. Dziękuję przedstawicielom parafii za podziękowanie skierowana do ks. Rekolekcjonisty.
Szkole w KP dziękuję za użyczenie sprzętu video.     
    65. Bardzo proszę o pomoc p. Krystynie Michalik i gospodarzowi w wystroju Ciemnicy i
Grobu – kwiaty dojadą jutro.     
    66. Zostały na powrót zamontowane kraty w oknach starej plebanii. Bóg zapłać.     
    67. Dziękuję naszemu parafianinowi za ofiarowaną z rozbiórki boazerię na starą plebanię.   
 
    68. Ksiądz Rekolekcjonista pozostawił nam do wsadzenia sadzonki brzoskwini, gruszy i
wiśni. Dzięki.     
    69. W gablocie wywieszony jest kontakt i nazwy produktów Sklepu „Radiowe Dzieło
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Miłosierdzia”. Magdalena Iwaniec – tel. 796-689-173.     
    70. Podobnie jak w ubiegłych latach będzie możliwość spotkania wielkanocnego z biskupem
tarnowskim Andrzejem Jeżem osób konsekrowanych oraz przedstawicieli ruchów i
stowarzyszeń katolickich . Wszystkich chętnych, w imieniu Księdza Biskupa, zapraszam w
Wielką Środę 28 marca 2018 r. do Kurii Diecezjalnej w Tarnowie (III piętro). Ze względów
organizacyjnych zapraszamy: na godz. 9.30 osoby konsekrowane na godz. 11.00
przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń katolickich.     
    71. Fundacja Rozwoju Regionów zaprasza osoby w wieku do 29 lat (niepracujące lub
uczące się w trybie dziennym) na spotkanie promocyjno-rekrutacyjne do udziału w bezpłatnym
projekcie szkolenia zawodowego oraz stażu – wtorek 27 III o 17:00 w OSP w Królowej Górnej. 
 
 
    72. Na sprzątanie 200 zł przekazały 2 rodziny: Maria Bobak; Zofia i Stanisław Bobak. Do
sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny: Teresa i Robert Kościółek; Maria Oracz; Władysława
i Stanisław Kachniarz.     
    73.  Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 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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