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Niedziela Wielkanocna – 27 marca 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

  

Niedziela Wielkanocna – 27 III – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

  

  

Poniedziałek Wielkanocny – 22 III – w Oktawie Wielkanocy (oktawa do 2 Niedzieli Wielkanocnej
„Białej”)

  

  

Piątek – 1 IV – I Piątek kwietnia (nie ma wotywy o NSPJ)
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Sobota – 2 IV – I Sobota kwietnia (nie ma wotywy o NS NMP); wsp. dow. św. Franciszka z
Paoli, pustelnika (op. się)

  

  

I Niedziela – 3 IV – II Niedziela Wielkanocna, Czyli Miłosierdzia Bożego (u nas odpust ku czci
Opatrzności Bożej)

  

    
    1. Liturgia Słowa wieści nam wspaniałe przesłanie: „Chrystus prawdziwie zmartwychwstał,
jako powiedział. Alleluja!”.   
    2. Dziś po Wigilii Paschalnej w Wielką Noc przychodzi nam świętować Niedzielę
Wielkanocną Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. dziś: 6:00 (rezurekcja); 9:00 (wotywa);
10:30 (suma); i ostatnia o 12:00 (zamiast 14:30).  
    3. Zaś jutro w drugi dzień świąt wielkanocnych Msze św.: 7:00; 9:00; 10:30; i ostatnia o 12:0
0
nie ma o 14:30.
 
    4. Jutro odczytany będzie List rektora UJP II w Krakowie i Komunikat Biskupa z okazji 72
Tygodnia Miłosierdzia.   
    5. W Poniedziałek Wielkanocny składka na KUL i Uniwersytet JP II w Krakowie i Tarnowie.  
    6. W dniu jutrzejszym na sumie chrzest dziecka: Huberta Wiktora Siedlarza (za niego też
jedna z intencji).   
    7. Chór śpiewać będzie w tę Niedzielę Wielkanocną na „sumie” o 10:30, zaś w Poniedziałek
Wielkanocny o 12:00. Oraz za tydzień 10 IV na sumie podczas Odpustu (o godz. 11:00). Proszę
też o oprawę i Bierzmowania (13 IV) o g. 15:30.   
    8. Pamiętajmy w święta wielkanocne o naszych zmarłych – byli z nami w naszych domach i
w świątyni!   
    9. W „lany poniedziałek” zachowajmy zasady kultury – by nikomu „nie czynić tego, ca nam
jest niemiłe”!   
    10. Wraz ze zmianą czasu Msze św. popołudniowe w dni zwykłe podczas tygodnia będą
odtąd nie o 17:00, ale o 18:00.   
    11. W tym tygodniu przypada I piątek oraz I sobota (jednak z racji oktawy Wielkanocy nie
można sprawować wotyw).   
    12. Także z racji oktawy Wielkanocy w piątek (1 IV) nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.   
    13. Porządek Mszy św. w I piątek oraz I sobotę: 6:30 (z litaniami) , a także 18:00
(wieczorem z Adoracją IHS).   
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    14. W I piątek, jak zwykle, Adoracja IHS przez dorosłych od 13:30 do 22:00 (gimnazjum za
tydzień w I czwartek).   
    15. Do chorych w I piątek udaje się ks. wikariusz od 7:00. Tak samo dziś i jutro z komunią
jak w niedzielę idą szafarze.   
    16. Spowiedź z racji I piątku oraz przed odpustem parafialnym – przez godzinę od 17:00 do
18:00.   
    17. Twa rozpoczęta w Wielki Piątek nowenna przed Uroczystością Niedzieli Miłosierdzia
Bożego (tzw. „Białej”).   
    18. W piątek 1 kwietnia „TV Trwam” w paśmie reportażu o godz. 17:30 ma wyemitować film
traktujący o Sakramencie Pojednania w kontekście posługi ojca Józefa Andrasza. Powtórka
00:30.   
    19. Jak co roku w wigilię Święta Miłosierdzia, czyli w sobotę 2 IV: Diecezjalne Święto
Caritas. To dzień śmierci JP II.   
    20. W Niedzielę Miłosierdzia czyli za tydzień (3 IV) w naszej Parafii przypada Odpust ku czci
„Opatrzności Bożej”.   
    21. Msze św. będą o 7:00 – 9:00 suma ze względu na gości wyjątkowo o 11:00 (a nie o
10:30) oraz o godz. 14:30. 
 
    22.  Sumę odpustową odprawi i kazanie wykłosi ks. prałat Józef Leśniak, były wieloletni
proboszcz, a obecnie rezydent w mojej rodzinnej parafii – tj. w Tymbarku. Na sumie o 11:00
śpiewać będzie nasz chór. Zabierzmy feretrony.   
    23. Z racji przedłużającej się uroczystej świątecznej liturgii nie ma dziś wypominków (nie
będzie ich także jutro, jak i w Odpust ku czci Opatrzności Bożej w II Niedzielę Wielkanocną,
czyli „Niedzielę Miłosierdzia Bożego” – 3 IV).   
    24. Wracamy do odmawiania przed „sumą” Różańca (Róże), a „Koronki” przed Mszą
popołudniową (Akcja Katolicka).   
    25. Po odpuście w kaplicy rozpoczną się w każdy piątek Godziny Miłosierdzia z możliwością
spowiedzi św. i Mszą św.   
    26. Po Wielkim Tygodniu wracamy do cotygodniowych spotkań różnych grup działających
przy parafii – i tak: ● we środę o godz. o 19:00 – próba chóru (ćwiczenie śpiewów na
Odpust i Bierzmowanie), ● we czwartek o 18:30 spotkanie z
rodzicami i dziećmi do I Komunii Św., ● w
piątek o 19:00 po Mszy św. wieczornej – zbiórka aspirantów, ministrantów i lektorów (sala pod
zakrystią), 
● w piątek o 17:00 przed Mszą św. wieczorną – spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej (I sala
pod kościołem), 
● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (I oraz II sala pod kościołem). 
 
    27. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Piotra Jelito.   
    28. We Wielki Wtorek zakończyły się kolejne Msze św. pogrzebowe – tym razem za śp.
Eugeniusza Kruczka.   
    29. Wydatki tego tygodnia: zakup białej farby zmywalnej „dekoral” do malowania
przedsionka; unigrunt (7 l.).   
    30. Ze składek z Gorzkich Żali zostało zakupionych 36 donic kwiatów do wystroju Ciemnicy i
Grobu Pańskiego: 20 donic hortensji (10 białych, 5 niebieskich i 5 różowych) oraz 16 donic
azalii (8 białych i 8 czerwonych).   
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    31. Na zakup dekoracyjnych elementów do wystroju Ciemnicy i Grobu Pańskiego
przekazałem p. Krystynie 300 zł.   
    32. Zakupiłem 5 alb dla starszych lektorów tzw. „weteranów”, 10 czerwonych lektorskich
cingulów, 10 złotych lektorskich pasów dla lektorów zasłużonych, dwie alby kapłańskie.  

    33. Sześć żarówek kolorowych do podświetlenia Ciemnicy „Omnilux R80 E-27”.   
    34.  Zakup 16 stopek meblowych do stojaków; wieszak do konfesjonału; dwie pizze dla
malarzy.   
    35. Zakup książek na nagrody dla 51 dzieci za rysunki podczas konkursu malarskiego w
czasie rekolekcji szkolnych oraz na 73 nagrody za domowe Palmy.   
    36. Składka w Niedzielę Palmową zbierana jako jałmużna wielkopostna na WSD w
Tarnowie wyniosła – 3390,70 zł.   
    37. Także przy okazji rozdawania medalika na wsparcie dla Bartosza ks. Misjonarz zebrał
kwotę – 1473 zł 50 gr.   
    38. Ofiary zbierane przy adoracji Krzyża we W. Piątek na utrzymanie miejsc kultu w Ziemi
Świętej wyniosły: 4150,20 zł.   
    39. Dzieci, które zbierały do skarbonek jałmużnę wielkopostną, złożyły obok tacy przy
ucałowaniu krzyża 157,71 zł.   
    40. Bezpośrednio po „sumie” rozstrzygnięto i rozdano nagrody książkowe i płyty z filmem 73
laureatom „konkursu palm” właścicielom tychże palm wykonanych własnoręcznie – ich
nazwiska umieszczę w następnym biuletynie.   
    41. Tak samo książkową „nagrodę proboszcza” otrzymało 51 dzieci, które wykonały rysunki
w konkursie plastycznym.   
    42. Rozliczenie innych wydatków za Misje (związanych z liturgią jak i z wyżywieniem)
podam za tydzień.   
    43. Dziękuję dyrygentowi i chórzystom za pasyjny śpiew w Wlk. Tygodniu oraz wielkanocny
dziś o 10:30 i jutro o 12:00.   
    44. Został dwa razy wymalowany przedsionek kościoła oraz z pierwszego do połowy klatka
schodowa (reszta później).   
    45. Dziękuję za darmową pracę malowania przedsionka kościoła i klatki schodowej panom
G. i J. Kaczówce.   
    46. Niestety – ręce opadają – bo ściany te po Triduum już zostały skopane przez
„opieraczy”, którzy się nie kontrolują!   
    47. Przekazuję serdeczne pozdrowienia i życzenia świąteczne od brata Jana Mężyka z
Wybrzeża Kości Słoniowej!   
    48. Także życzenia otrzymaliśmy – jako parafia i jako proboszcz – od różnych znanych
ludzi, instytucji i firm.   
    49. Caritas przygotowała i przekazała na święta paczki dla chorych i samotnych oraz stroiki
wielkanocne. Proszę też, by panie z „Caritas” podeszły w środę, by rozprowadzić tym ludziom
„jajka wielkanocne”, bo ze składanych przy „święconce” strażakom, po posileniu się nimi,
pozostała jeszcze prawie połowa. A strażakom i harcerzom dzięki za wartę!   
    50. Rusza program „500+” – wnioski składamy w OPS w Kamionce Wlk, a 5 IV w szkołach
w KG, 11 IV w KP. (afisz).   
    51. Dziś z Wielkiej Soboty na Niedzielę Wielkanocną nastąpiła zmiana czasu – spaliśmy o
godzinę krócej!   
    52. Za dekorację Ciemnicy i Grobu dziękuję p. Krystynie Michalik i pomagającym jej
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osobom; jak również Organiście.   
    53. P. Monice – dzięki za przepisanie do archiwum kurii kopii ksiąg parafialnych i
prowadzenie rozliczeń podatku i ZUS.   
    54. Dziękuję ks. Wikaremu za próby liturgiczne do Triduum, a ks. Prałatowi za
wielogodzinny dyżur w konfesjonale.   
    55. Po raz kolejny dziękuję za znów złożone w kopertach ofiary na ogrzewanie i cmentarz.
Można także je wpłacać elektronicznie na konta podane na stronie parafialnej.   
    56. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: J. i D. Aleksandrowicz; R. Aleksandrowicz;
Cz. Górka. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Lucyna i Stanisław Górka; Antonina
Kruczek; Monika i Jacek Kruczek.   
    57. Parafianom i przybyłym gościom składam serdeczne wielkanocne życzenia obfitości
Bożych darów na to nasze życie.   
    58. 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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