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IV Niedziela Wielkanocna „Dobrego Pasterza” – 25 kwietnia 2021

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela – 25 IV – IV Niedziela Wielkanocna czyli „Dobrego Pasterza” (synodalna); albo Święto
św. Marka, Ewangelisty (opuszcza się).

  

  

Środa – 28 IV – wsp. dow. św. Piotra Chanela, prezb. i męcz.; albo: św. Ludwika Marii Grignion
de Montfort, prezb.

  

  

Czwartek – 29 IV – Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziew. i dokt. Kośc. – patronki Europy

  

  

Piątek – 30 IV – wsp. dow. św. Piusa V, pap.
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I Sobota – 1 V – wsp. dow. św. Józefa Rzemieślnika

  

  

I Niedziela – 2 V – V Niedziela Wielkanocna; albo: wsp. św. Atanazego, bpa i męcz. (opuszcza
się)

  

  

1. Liturgia Słowa jest dziś katechezą o wielkiej miłości Boga do dzieci swoich żyjących w
Kościele, którego Dobrym Pasterzem jest Pan.

  

  

2. Dziś (25 IV) przeżywamy IV Niedzielę Wielkanocy zwaną „Niedzielą Dobrego Pasterza” – to
Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

  

  

3. Rozpoczyna ona też Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w Kościele” (18 IV – 1 V):
kapłańskie, zakonne, misyjne i do życia konsekrowanego w świecie. Tenże „Tydzień Modlitw”
przeżywany jest w ramach „kwartalnych dni o powołania”.
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4. Porządek Mszy św. jest następujący – Msze śpiewane: 7:00 – 9:00 – 10:30 i recytowane: o
13:30 (w kościele) i 14:30 (w cerkwi).

  

  

5. W tę niedzielę 25 IV podczas „wotywy” o 9:00 śpiewa zespół „Uradowani”.

  

  

6. Składka w tę niedzielę Dobrego Pasterza tradycyjnie przeznaczona jest na WSD w Tarnowie.

  

  

7. Także ta niedziela 25 IV obchodzona jest jako „niedziela modlitw za kierowców” (na
rozpoczęcie sezonu drogowego).

  

  

8. Z racji niedzieli 25 IV opuszcza się w liturgii Święto św. Marka Ewangelisty.

  

  

9. Po odpuście wróciliśmy też do wypominków parafialnych przed „prymarią” i „wotywą” (przed
7:00 i 9:00).
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10. W czwartek (29 IV) przeżywamy w Kościele Święto św. Katarzyny Sieneńskiej – dziewicy i
doktora Kościoła – Patronki Europy. W związku z tym Msze św. są odprawiane rano o 6:30 i
wieczorem o 18:00.

  

  

11. Też w czwartek 29 IV przypada „Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego” w czasie II
wojny światowej.

  

  

12. Przed nami rozpoczęcie nabożeństw majowych – zgodnie z naszą tarnowską tradycją
rozpoczynają się one już w przeddzień maja czyli w ostatni dzień kwietnia – w piątek 30 IV o
18:00.

  

  

13. W piątek, więc najbliższy 30 IV, nabożeństwa są: po południu w łączności z Godziną
Miłosierdzia o 15:00 i wieczorem Majówka o 18:00.

  

  

14. W sobotę – pierwszą maja – Msze św. o 6:00 – 8:00 (z litanią do MB) oraz Nabożeństwo
Majowe o 18:00 (w łączności z Mszą św.).
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15. Jeszcze raz zachęcam do praktykowania „pięciu pierwszych sobót”.

  

  

16. Przed nami zaczynający się w tę sobotę „maryjny miesiąc” maj – Majówki w świątyni w dni
powszednie codziennie o 18:00; zaś w niedzielę w cerkwi o 14:30 z Adoracją IHS, a po niej tam
już w tę niedzielę pierwsza Msza św. z Nieszporami.

  

  

17. Tych zaś, którzy z racji zawodowych obowiązków czy kiepskiego zdrowia nie mogą przybyć
do świątyni zachęcam do praktykowania śpiewu „majówki” przy kaplicach oraz krzyżach
przydrożnych i przydomowych na prywatnych posesjach.

  

  

18. W sobotę 1 V poza parafią rozpoczyna się aż 5 „gregorianek”, które po uzgodnieniu z
rodzinami przekazałem księżom:

  

  

a. + Piotr Krok – odprawia ks. Piotr Zaborski (dyrektor Radia „Fiat” – Częstochowa)
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b. + Janina Ochwat – odprawia ks. Maksymilian Park (parafia w Częstochowie)

  

  

c. + Krzysztof Janus – odprawia Mariusz Bakalarz (wicekanclerz Kurii w Częstochowie)

  

  

d. + Leon Szeptak – odprawia ks. Zbigniew Gędon

  

  

e. + Eugeniusz Kocemba – odprawia ks. Tadeusz Gacia (profesor KUL)

  

  

19. W niedzielę 2 maja poza parafią kończą się Msze św. „gregoriańskie” za śp. Marię
Wyszowską.

  

  

20. Porządek Mszy św. za tydzień 2 V: w kościele: 7:00 – 9:00 – 10:30 oraz recytowana w
kościele o 13:30 i z nieszporami w cerkwi o 14:30.
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21. Jak już podawałem, po odpuście we wszystkie I niedziele miesiąca zamiast Adoracji po
południu w cerkwi Msza św. będzie z nieszporami – i tak do odpustu jesiennego. Oznacza to, iż
pierwsze nieszpory będą już w tę niedzielę 2 maja w starym kościele o 14:30.

  

  

22. W tę niedzielę 2 maja po „prymarii” (o 7:00) zmiana tajemnic w Różach Mężczyzn, zaś za 2
tygodnie – w Różach Niewiast.

  

  

23. W niedzielę 2 maja o 10:30 śpiewa dziecięca schola.

  

  

24. Zgodnie z tradycją Kościół w Polsce zachowuje zwyczaj błogosławienia pól w okresie
wzrostu i dojrzewania roślin – obrzęd ten wedle miejscowej tradycji może być sprawowany w
różnych możliwych terminach:

  

  

a. w Święto św. Marka (25 IV)

  

 7 / 15



IV Niedziela  Wielkanocna (Dobrego Pasterza) – 25 IV 2021

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 25 kwietnia 2021 03:31 - Poprawiony sobota, 01 maja 2021 15:08

  

b. we wspomnienie św. Izydora (dawniej 10 V, a obecnie 4 IV)

  

  

c. w dniach poprzedzających dawne czwartkowe Wniebowstąpienie Pańskie (13 V): pon. – wt –
śr.

  

  

d. u nas – w dni poprzedzające obecną Niedzielną Uroczystość Wniebowstąpienia (16 V):

  

  

v w środę 12 maja o 18:00 do krzyża Królowej Górnej

  

  

v w czwartek 13 maja o 18:00 pierwsze Nabożeństwo fatimskie z procesją koło kościoła

  

  

v w piątek 14 maja o 18:00 do krzyża w Królowej Polskiej
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v w sobotę 15 V o 8:00 do kapliczki w Mszalnicy-Zagórze (w tym roku koło Roberta Kościółka)

  

  

25. Stolica Apostolska na maj wyznaczyła do omodlenia intencję ogólną „za świat finansów”:
„Módlmy się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania
sfery finansowej i chronienia obywateli przed jej zagrożeniami”
.

  

  

26. W niedzielę 18 IV zmarła śp. Maria Stanek, jej pogrzeb odbył się w środę 21 IV o 14:00
(13:30 wyprowadzenie trumny). Za jej duszę odprawionych będzie 281 Mszy św. pogrzebowych
(271 indywidualnie zamówionych i 10 od uczestników pogrzebu). Requiescat in pace!

  

  

27. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Mężczyzn p.w.
św. Józefa Op., zel. Józefa Ruszkowicza.

  

  

28. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych:
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● w czwartek o 16:00 – cotygodniowe spotkanie DSM na starej plebanii

  

  

● w piątek o 16:15 – spotkanie kandydatów na lektorów (salka nad zakrystią)

  

  

● w piątek o 19:00 – spotkania w kościele z dziećmi klas III i ich rodzicami przed I Komunią Św.

  

  

● w piątek o 20:00 – spotkanie KSM na starej plebanii

  

  

● w sobotę o 9:00 – próba scholii dziecięcej na chórze

  

  

29. Wydatki tego tygodnia: za przegląd okresowy (co 5 lat) instalacji elektrycznej i odgrzmienia
w kościele nowym oraz starym.
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30. Za piaskowanie blatów granitowych schodów głównych do kościoła oraz kamiennych piwnic
pod drewnianymi garażami.

  

  

31. Zakupiłem w składzie „na Bani” wywrotkę (3 tony) wysiewki z piaskiem do betonu oraz 10
worków cementu.

  

  

32. Też wyrównałem rachunki za ogrzewanie gazem: w kościele (kopia w gablocie); oraz na
starej plebanii.

  

  

33. Zapłaciłem za telefon w kancelarii parafialnej. Opłaty bankowe przy tych trzech przelewach.

  

  

34. Za pizze dla pracujących w tę sobotę oraz za wodę mineralną i kawę

  

  

35. Dziękuję za ofiary na biuletyn złożone przy okazji opłat na ogrzewanie: Bożena i Narcyz
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Wolak (30 zł); Krystyna i Janusz Górscy (50 zł); Zuzanna i Stanisław Kmak (30 zł – przelew).
Dzięki. 

  

  

36. Minionego wtorku Janusz Gieniec z Jamnicy (z firmy „PiasMobil”) dokonał piaskowania
blatów głównych schodów kościoła (podest i stopnie) i zewnętrznej strony piwnic
(fundamentów) pod drewnianymi garażami – niebawem będą na nowo fugowane.

  

  

37. Natomiast w miniony czwartek Paweł Podgórski z Tarnowa (z firmy „ElPe”) dokonał co
pięcioletniego przepisowego przeglądu sprawności instalacji elektrycznej i odgromienia w obu
naszych kościołach.

  

  

38. Za nami ciąg dalszy kładzenia przywiezionego kamienia na wjazdach do drewnianych
garaży i altany. Dziękuję Januszowi Gaborkowi.

  

  

39. Dziękuję Lucynie Górka za ofiarowanego przy okazji sprzątania nowego „mopa” płaskiego.
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40. Dziękuję rodzinie Janiny i Edwarda Nowaków za pnącza do posadzenia przy pergolach;
komuś anonimowemu zaś za „skalniaki”.

  

  

41. Gdyby ktoś jeszcze miał różne pnącza na pergole albo skalniaki do posadzeń na brzegach,
to chętnie przyjmę.

  

  

42. Podsumowanie pracy społecznej dziesiątek na rzecz naszej wspólnoty parafialnej w
minionym tygodniu:

  

  

a. Minionej soboty przy układaniu kamienia na małej skarpie pracowało 4 mężczyzn z grupy dzi
esiętnika Stanisława Karpiela
– byli to: Kazimierz Kociołek, Jacek Kogut, Stanisław Karpiel ( za niego Rafał Homoncik), Anna
Kocemba (za nią Mateusz Michalik) oraz Dawid Lorek (z dziesiątki Krzysztofa Ruszkowicza).
Dziękuję.

  

  

b. Także minionej soboty przy pracach porządkowych koło parkingu i nasadzaniu w obrębie
kościoła pracowały 3 kobiety z grupy dziesiętnika Krzysztofa Ruszkowicza – były to: Ewelina
Książkiewicz i Maria Lorek (z nią przybył też pracować jej mąż Dawid) oraz 
Agnieszka Groń (za nią Krzysztof Janus)
– ci robili z mężczyznami; zaś zamiast pracy 50 zł złożyła Helena Wacławiak. Dziękuję.

  

 13 / 15



IV Niedziela  Wielkanocna (Dobrego Pasterza) – 25 IV 2021

Wpisany przez Ks. Proboszcz
niedziela, 25 kwietnia 2021 03:31 - Poprawiony sobota, 01 maja 2021 15:08

  

c. Na najbliższą sobotę na 7:00 – proszę mężczyzn z grupy dziesiętnika Stanisława Lebdy.
Będzie nadal praca przy układaniu kamienia na małej skarpie (lub malowaniu garaży, jeśli
pogoda na to pozwoli).

  

  

d. Też na sobotę proszę o przyjście do pracy kobiet z grupy dziesiętnika Józefa Ziębca. W
planie dalsze prace porządkowe przy drodze na cmentarz, na trawnikach i w obrębie kościoła.

  

  

43. Jeszcze ofiarę 100 zł zamiast pracy w sobotę przed tygodniem (czyli 17 IV) złożyli Helena i
Krzysztof Ptaszkowscy. Dziękuję.

  

  

44. Od soboty 27 III wprowadzono obostrzenia, które znów przedłużono do 3 V – to narodowa
kwarantanna w całym kraju tzw. lock down. Wśród wielu rygorów jest też zaostrzenie ilości osób
w świątyniach do 1 osoby na 20 m 2. Zaś między osobami nie mniej niż 1,5 m. Nadal
bądźmy ostrożni (higiena, dystans i maski, a także dodatkowo aplikacja covidowa i wietrzenie
czyli DDM A+W).

  

  

45. Proszę jeszcze raz o ostrożność w dniach 1-3 V – bądźmy na tyle wytrzymali, cierpliwi i
rozsądni, by wszystkiego nie popsuć!
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46. Dzięki za ofiarę 500 zł na sprzątanie 5 rodzinom: Władysława i Stanisław Kachniarz;
Justyna i Fabian Baran; Józef Ruszkowicz; Szymon Ruszkowicz; Faustyna i Jarosław
Szczepanik. Do sprzątania dokłada się 5 kolejnych rodzin: Leonia Witek; Marek Witek;
Stanisław Witek; Agnieszka i Mirosław Jawor
.

  

  

47. W Gminie w dniach 28 IV – 27 V w Sali Narad w g. 8:00 – 15:00 wyłożony jest do
publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
Boguszy, Królowej Górnej i Królowej Polskiej. Indywidualne informacje – po uprzednim
umówieniu się przez gmina@kamionkawielka,pl lub tel. 18 4456017, wew. 34 i 37. Będzie ten
projekt również w Biuletynie Informacji Publicznej.

  

  

48. Można nabyć album „Kościoły Diecezji Tarnowskiej – nasze dziedzictwo” (t. IV), parafia w
KG (od strony 120) – 
koszt 90 zł.

  

  

49. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (po 6 zł); „Niedziela” (6 zł); „Miłujcie się” (5
zł); „Mały Gość Niedzielny (5 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat
Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł).
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