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III Niedziela Wielkanocna „Biblijna” – 10 kwietnia 2016

W tygodniu:

Niedziela – 10 IV – III Niedziela Wielkanocna – „Niedziela Biblijna”

Środa – 13 IV – wsp. dow. św. Marcina I, pap. i męcz.

Niedziela – 17 IV – IV Niedziela Wielkanocna zwana „Dobrego Pasterza”

1. Lit. Słowa wyprowadza nad Morze Tyberiackie, by i nas jak Piotra zapytał o Miłość Jezus
– Pan czasu i wieczności.
2. W tę niedzielę (10 IV) rozpoczyna się VIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny (10-16 IV) pod
hasłem „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (Dz 19,5). Rozpoczyna
ona też „Tydzień Biblijny” (10-16 IV).
3. Także w tę niedzielę (10 IV) – jak co miesiąc w drugą niedzielę składka zbierana jest na
potrzeby parafii.
4. Również dziś (10 IV) na sumie o 10:30 chrzest dziecka: Tadeusza Kurczaba.
5. Po Mszy św. o 7:00 (po prymarii) zmiana tajemnic Róż Żeńskich.
6. W tę niedzielę przypada 6 rocznica tragicznej samolotowej katastrofy w Smoleńsku (10 IV
2010 r.).
7. 4 IV na Mszy św. wieczornej o 17:00 nastąpiło przyjęcie do grona DSM 9
dotychczasowych kandydatek.
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8. W sumie do Dziewczęcej Służby Maryjnej należy 17 dziewcząt z obu podstawówek – oto
ich spis: Apola Magda, Gomółka Sabina, Janus Anna, Janus Barbara, Janus Joanna, Janus
Justyna, Janus Patrycja, Jelito Anna, Jelito Marta,
Krok Julia (przewodniczka), Pazgan
Patrycja, Poręba Emilia,
Sekuła Karolina (przewodniczka),
Stanek Kinga, Śmierciak Magda, Tomera Kinga,
Wysowska Ola (przewodniczka).
W minioną sobotę zaprosiłem je na pizzę.
9. W kaplicy bocznej rozpoczęły się od minionego piątku cotygodniowe nabożeństwa
Godziny Miłosierdzia z możliwością spowiedzi św. i Mszą św. około 15:30. Jeszcze raz
serdecznie zapraszam w każdy piątek tygodnia na 15:00!
10. W poniedziałek Msze św. rano o 6:30 i wieczorem o 18:00. We wtorek o 17:00 spowiedź
św. dla bierzmowanych.
11. We środę (13 III) o 15:30 w naszej świątyni ks. bp St. Salaterski udzieli bierzmowania
109 kandydatom z 3 parafii.
12. Pod koniec uroczystości Ks. Biskup poświęci, jak już niegdyś podawałem, jakiś czas
temu zakupioną przez pewną rodzinę, figurę Św. Antoniego. Drewniany postument pod nią
wykonał p. St. Mężyk.
13. Do poświęcenia niesiona ona będzie także w darach ofiarnych – obok ofiary złożonej
przez rodziców kandydatów.
14. 13 IV 2016 r. w naszej Ojczyźnie obchodzi się „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”.
15. 11-13 IV – X Jubileuszowy Zjazd Gnieźnieński z okazji 1050-lecia Chrztu Polski
przeżywany pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca moc chrześcijaństwa” –
Gniezno`2016. (patrz: afisz). Zaś od najbliższego czwartku do soboty (14-16 IV) w Gnieźnie i
Poznaniu centralne obchody „Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski” (patrz: plakat).
16. W sobotę 16 IV świętujemy w Kościele urodziny papieża emeryta Benedykta XVI.
17. W niedzielę za tydzień (17 IV), czyli w Niedzielę Dobrego Pasterza przypada Światowy
Dzień Modlitw o Powołania.
18. To także „Tydzień Modlitw” (17-23 IV) o powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego pod hasłem: „Powołani do miłosierdzia” z zachętą kwartalnych dni modlitw o
powołania: „Idź i czyń podobnie…” Łk 10,37 (Patrz: plakat).
19. Wtedy też, czyli 17 IV składka zbierana jest corocznie na Wyższe Seminarium
Duchowne w Tarnowie.
20. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
w poniedziałek po Mszy św. wieczornej – zbiórka LSO (salka nad zakrystią),
● we środę o godz. o 19:00 – próba chóru,
● we czwartek o 17:00 spotkanie z rodzicami i dziećmi do I Komunii Św.,
● w piątek o 16:30 – spotkanie Akcji Katolickiej (w jadalni na plebanii),
● w piątek o 18:30, tj. po Mszy św. wieczornej – spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej (I sala
pod kościołem),
● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (I oraz II sala pod kościołem).
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21. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża zelatora Józefa
Ruszkowicza.
22. Wydatki tego tygodnia: zakupiłem 3 świece ołtarzowe do kaplicy bocznej.
23. Zakupiłem także do konfesjonału szafowego dla księdza spowiednika i penitenta 2
dywaniki na podłogę.
24. Krzyże lektorskie (10 sztuk). Komunikanty (15 tyś). Olej do świec, węgiel do kadzielnicy.
25. Za wykonanie z naszego drzewa 3 kolejnych siedzisk do kościoła (dwóch wyższych
wyścielanych do kaplicy).
26. Kupiłem do podkaszarki spalinowej kawasaki TJ27E: tarczę tnącą do badyli, głowicę
żyłkową, nakrętkę kontrującą, podkładkę frezową, żyłkę tnącą, ślizgacz wierzchni.
27. Akcesoria do naprawy przecieków przy dwóch „junkersach” na starej plebani (nypel
długi, wąż w oplocie L-30, wąż w oplocie L-40, kolanko ½ oraz inne). Wodę tę darmowo
naprawił St. Kmak – dziękuję.
28. Wkrętak krzyżowy PZ3 + końcówki krzyżakowe PZ3. Śruby długie 20 cm z kołkami do
ściany do mocowania ławek. Śruby do drewna i podkładki do nich.
29. Zakup kolejnych 30 litrów zmywalnej farby emulsyjnej „dekoral”. Wynagrodziłem też
robotników za malowanie.
30. Minionej soboty byliśmy z nowoprzyjętymi DSM-kami na pizzy i coli w Kamionce
Wielkiej.
31. Wydałem też za obiady dla 25 osób na odpust przygotowane przez Dom Weselny Kana
(rodzina Wielochów).
32. Zakup dwóch placków; zaś jeden placek darmowo upiekły panie z parafii – dzięki.
33. Zakup owoców, lodów i napojów na odpust.
34. Jak już podawałem mamy do zapłacenia rachunek za prąd 3773,73 zł oraz wyrównania
przesyłowe za gaz 200,31 zł.
35. Do tego doszedł rachunek na ponad 4 tysiące za gaz w kościele (dokładnie 4 151,25 zł).
Razem 8 125,29 zł.
36. Otrzymaliśmy darmowo farbę na dach starej plebanii (odtłuszczacz, odrdzewiacz, farba
podkładowa, farba wierzchnia i narzędzia) w zamian za moją zgodę na zrobienie kurtyn dla
nietoperzy w jednym z pomieszczeń na strychu tejże plebanii przez Polskie Towarzystwo
Przyjaciół Przyrody „pro Natura” z Wrocławia. Zaoszczędziliśmy 2876 zł.
37. W tym tygodniu będzie blacharsko poprawiony dach starej plebanii (połatanie, okucie
kominów) – potem malowanie.
38. Przy okazji Nowenny do MBNP ofiarowano wotum w kształcie serca (w swoim czasie
umieszczę je w kościele).
39. Ks. Prałat zafundował do kaplicy „za swoje” 20 książek o Miłosierdziu Bożym –nie
zabieramy ich do domu!
40. Zostało przez moich znajomych darmowo pospawane w sumie 8 pozostałych po
budowie porozwalanych taczek.
41. Serdecznie dziękuję za przygotowanie otoczenia oraz wystrój i sprzątanie kościoła na
odpust (dekoracje, flagi i wyniesienie kwiatów z przezimowania): Józefa Nowak, Władysław
Siedlarz oraz młodzieńcy Kamil, Dominik i Patryk, Józef Siedlarz, Stanisław Witek, Marian
Ogórek, Marek Kruczek, a także Bożena i Janusz Gaborek, Krystyna Michalik i Andrzej
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Ptaszkowski – Bóg zapłać wszystkim!
42. Bóg zapłać J. i W. Krokom za zrobienie 3 siedzisk do kościoła (w tym 1 do prezbiterium i
2 wyścielane do kaplicy).
43. Dzięki paniom: Bożennie Gaborek i Zuzannie Kmak za wyprane obrusów po odpuście i
założenie na nowo w jadalni.
44. Za grabienie brzegów i porządki po wycince – dziękuję: Bożenie Gaborek, Elżbiecie
Poręba, Grażynie Stelmach.
45. Za pocięcie gałęzi i konarów oraz drewna jak i wycięcie podkaszarką krzaczysk –
dziękuję Januszowi Gaborkowi.
46. Dziękuję młodzieńcom Szymonowi Kmakowi i Jonaszowi Gaborkowi za uprzątnięcie i
zwiezienie drewna do garażu.
47. Panu J. Michalikowi dziękuję za użyczenie do tego celu traktora z dwukółką; zaś p. J.
Gaborkowi dziękuję za obcinkę suchych konarów i odkorzennych odrostów kasztana i pocięcie
na cyrkularce; jemu też i lektorom za zniesienie z chóru i załadunek na busa starych
elektronicznych organów ze starego kościoła – zawiozłem je do Tarnowa do naprawy.
48. Panie z „Caritas” rozniosły do potrzebujących wielkanocne jajka (prawie połowa z
zebranych przez strażaków).
49. Anonimowej osobie dziękuję za placek przyniesiony jeszcze w czasie misji (przed
parafialną spowiedzią).
50. Za świąteczne dary dziękuję różnym osobom z Niecieczy. Dziękuję im także za
obecność podczas odpustu.
51. Wielkie „Bóg zapłać” składa ofiarodawcom z czasu Misji p. Agata Wawrzon, matka
uległego wypadkowi Bartosza.
52. Dziękuję za jeszcze składane w kopertach ofiary na ogrzewanie i cmentarz. W tym
miejscu dziękuję darczyńcom za przelewy na konto budowlane – właśnie otrzymałem z banku
ich wydruki.
53. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Maria Maślanka; Czesława i Jacek
Kachniarz; Maria Kachniarz. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Alicja i Kazimierz
Czernecki; Artur Czernecki; Andrzej Czernecki
54. 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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