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Parafia Straży Granicznej pw. Miłosierdzia Bożego w Nowym Sączu

KANCELARIA PARAFIALNA
KARPACKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

W SPRAWACH SAKRAMENTU CHRZTU ŚWIĘTEGO, MAŁŻEŃSTWA,
POGRZEBU I INNYCH SPRAW
CZYNNA JEST PRZY KAPLICY

tel. 18 415 31 38

 

MSZA ŚWIĘTA w NIEDZIELĘ o godz. 10.00

 

 

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA                                                                      14 maja 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Słowo Boże przypomina nam, że miłość do Zbawiciela wyraża się w zachowywaniu Jego
nauki.

Od dzisiaj do środy przypadają kwartalne dni modlitw o urodzaje – dawne Dni Krzyżowe.
Modlimy się w intencji rolników, ogrodników, sadowników i działkowców.

We wtorek przypada XXXII rocznica powołania Straży Granicznej. Z okazji Święta Straży
Granicznej życzę funkcjonariuszom i pracownikom KaOSG wszelkiej pomyślności. Niech
was Bóg prowadzi, a Matka Najświętsza ma w swojej opiece, podczas pełnienia służby i



pracy  dla  dobra  naszej  Ojczyzny.  Wszystkim  awansowanym  i  wyróżnionym
funkcjonariuszom  oraz  pracownikom  cywilnym  serdecznie  gratuluję.

W piątek rozpoczyna się nowenna do Ducha Świętego.

Za tydzień przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

W dniach od 19 do 22 maja w parafii MB Niepokalanej odpust ku czci św. Rity.

Parafia  Ducha  Świętego  zaprasza  na  Weekendowy  Kurs  Przedmałżeński  w  formie
warsztatów, który odbędzie się w dniach od 2-4 czerwca 2023 r. Zapisy przez emaila:
nowysacz@jezuici.pl lub sms: 608 585 059.

Wszystkim solenizantom i  jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości  w wypełnianiu
codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia.

Wspomnienia liturgiczne:

- wtorek, 16 maja – Święty Andrzej Bobola (1591-1657), jezuicki prezbiter, męczennik,
patron Polski.

Msza Św. w tym tygodniu o godz. 10:00 – wtorek, czwartek, niedziela.

................................................................................................................................................

..................................................................

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE                                                                   21 maja 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziś przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wzbudźmy w sobie pragnienie
nieba, gdzie Jezus Chrystus, jako pierwszy z ludzi, przebywa z Bogiem. 

W  środę,  24  maja,  przypada  liturgiczne  wspomnienie  Najświętszej  Maryi  Panny
Wspomożycielki Wiernych. Jest to Dzień modlitw za Kościół w Chinach.

Nowenna do NMP Nieustającej Pomocy o godz. 9:45.

W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajmy tego dnia o naszych mamach.

W przyszłą niedzielę,  28 maja,  przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego,  która
kończy okres Wielkanocny.

Wspomnienia liturgiczne:

-  poniedziałek,  22  maja  –  Św.  Rity.  Cierpliwie  znosiła  złośliwości  porywczego  męża
jednając go z Bogiem. Po śmierci męża i dzieci wstąpiła do klasztoru augustianek. Dawała
przykład cierpliwości i pokuty. Zmarła około roku 1457;



- piątek, 26 maja – Święty Filip Nereusz (1515-1595), rzymski kapłan, wychowawca dzieci
i młodzieży.

Msza Św. w tym tygodniu o godz. 10:00 – środa, czwartek, niedziela.

................................................................................................................................................

...................................
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Modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę:

„Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za
przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie
zawsze wierna, chwałę przynosiła Imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej
Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego
sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie
zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Modlitwa do świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha

bądź naszą obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,

a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,

szatana i inne duchy złe,

http://cms.strazgraniczna.pl/system/?a=5&redirect=2


które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,

mocą Bożą strąć do piekła. Amen”.

..................................................................................................................................................................

..

 

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie RODO. Pod tajemniczym określeniem RODO kryje
się po prostu Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Zostało wprowadzone, by
ujednolicić przepisy o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. Dotychczas każdy
kraj członkowski we własnym zakresie regulował zagadnienia związane z ochroną danych
osobowych, co mogło rodzic problemy przy współpracy między państwami. Wejście w
życie RODO ma to zmienić - jednakowe przepisy obowiązujące na terenie całej UE mają
chronić przed mylnymi interpretacjami przepisów i łamaniem prawa.

 Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych w ramach i zgodnie z działalnością
Kościoła katolickiego i jego struktur opiera się na Kodeksie prawa kanonicznego, Dekrecie
ogólnym Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim oraz polityce bezpieczeństwa
przyjętej w Parafii Straży Granicznej pw. Miłosierdzia Bożego w Nowym Sączu.

W przypadku jakichkolwiek pytań można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
w Ordynariacie Polowym, email: iod@ordynariat.pl

 

 

 

 


