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IV Niedziela Wielkanocna „Dobrego Pasterza” – 17 kwietnia 2016

  

  

  

W tygodniu:

  

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

  

Czwartek – 21 IV – wsp. dow. św. Anzelma, bpa i dokt. Kośc.

  

Sobota – 23 IV – Uroczystość św. Wojciecha, bpa i męcz. (głównego patrona Polski)

  

Niedziela – 24 IV – V Niedziela Wielkanocna; albo: wsp. dow. św. Fideliusa z Sigmaringen,
prezb. i męcz. (opuszcza się)

  

    
    1. Lit. Słowa przyrównuje Kościół do Owczarni, a nas do owiec pod okiem wiodącego do
zbawienia Dobrego Pasterza.   
    2. Dziś (17 IV) przypada w Kościele „Niedziela Dobrego Pasterza” – jest to Światowy Dzień
Modlitw o Powołania.   
    3. Rozpoczyna ona Tydzień Modlitw (17-23 IV) o powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego pt.: „Powołani do miłosierdzia” z zachętą kwartalnych dni modlitw o powołania:
„Idź i czyń podobnie…”  Łk 10,37 (patrz: plakat).  
    4. Dziś coroczna składka zbierana jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.  
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    5. We wtorek 19 IV przypada 11 rocznica wyboru papieża emeryta Benedykta XVI (2005 r.).
 
    6. W sobotę (23 IV) przypada Uroczystość Św. Wojciecha – głównego patrona Polski. Msze
o 6:30 i 8:00 orz o 18:00.   
    7. 23 IV „we Wojciecha” swą uroczystość ma też Akcja Katolicka której jest On Świętym
Patronem – nasz oddział parafialny w tym dniu obstawia liturgię (czytania, psalm i modlitwa
wiernych) wieczornej Mszy św.   
    8. Za tydzień (24 IV) czytany będzie List Pasterski Episkopatu Polski o posłudze
charytatywnej „Miłosierni czynem”.   
    9. Ojciec św. Franciszek 3 IV podczas południowej modlitwy Maryjnej „Regina Coeli” zwrócił
się do całego Kościoła w Europie, aby zjednoczył się w geście miłości i przekazał na rzecz
cierpiącego narodu ukraińskiego szczodry i szlachetny dar zebrany w formie specjalnej
pieniężnej składki w niedzielę 24 kwietnia. W związku z tym w najbliższą niedzielę w naszej
diecezji przedstawiciele parafialnych oddziałów Caritas przeprowadzą po wszystkich Mszach
św. zbiórkę ofiar do puszek, które to ofiary zostaną w całości przeznaczone Kościołowi na
Ukrainie, jako wyraz bliskości i solidarności Ojca Świętego oraz całego Kościoła z narodem
ukraińskim. Zachęcamy wszystkich do ofiarności na ten cel, a członków Caritas prosimy o
wsparcie w jego realizacji. U nas zbiórka do puszek przed kościołem.   
    10. W minioną środę (13 IV) o 15:30 w naszej świątyni ks. bp Stanisław Salaterski udzielił
bierzmowania 109 kandydatom z 3 parafii (Królowa Górna, Bogusza i Kamionka Wielka);
poświęcił też zakupioną dużo wcześniej przez pewną rodzinę figurę św. Antoniego oraz nowy
konfesjonał szafowy. Zaś młodym rozdał „Katechizmy Ewangelizacyjne”.   
    11. W kaplicy bocznej co piątek o 15:00 nabożeństwo Godziny Miłosierdzia ze spowiedzią i
Mszą św. około 15:30.   
    12. Spotkania formacyjne i zbiórki oraz próby różnych grup parafialnych – w tym tygodniu: ●
we środę o 17:00 – zbiórka aspirantów i ministrantów; ● zaś 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 17:00, tj. przed Mszą św. wieczorną – spotkanie Dziewczęcej Służby Maryjnej (I
sala pod kościołem), 
● w piątek po Mszy św. – tj. o 18:30 – zbiórka lektorów z klasy VI i I Gim., 
● w sobotę o 11:00 – schola parafialna (I oraz II sala pod kościołem).
 
    13. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Misyjna zelatorki Marii
Rymanowicz.   
    14. Wydatki tego tygodnia: znów kupiłem: 5 l oleju; 15 000 komunikantów; 300 hostii;
kadzidło; węgiel.   
    15. Zakup emulsji wodnej, wierteł, pacy, kołków rozporowych.  
    16. Nabyto: fotokomórkowe „czujniki obecności” w konfesjonale, czerwona i biała listwa
„ledowa”, przekaźnik, kable.   
    17. Zakupione: plafon „Neda” z napisem „spowiedź” informujący w kościele o obecności
księdza w konfesjonale kaplicznym; żarówka ledowa czerwona „Rainbow”; uchwyt
kątownikowy.   
    18. Kupiłem zegarek z przeznaczeniem do konfesjonału z pomiarem temperatury w
wewnątrz i na zewnątrz.   
    19. Zakupy związane z modernizacją nagłośnienia w obu świątyniach: mikser dla scholi;
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dwa statywy proste; dwa mikrofony „Rduch” MEG; dwa kable mikrofonowe dłuższe; bibox DIX;
kabel zasilania; dwa kable mikrofonowe krótsze; dwie kolumny aktywne po 180 wat; mikrofon
dynamiczny; mikrofon ołtarzowy „Rduch”; ustawienie akustyki; naprawa mikrofonu.   
    20. Zakup owoców, napojów, lodów etc.; zamówione 10 posiłków mięsno-surówkowych „na
gorąco” w dniu bierzmowania podanych przez Dom Weselny „Kana” pp. Wielochów.   
    21. Zapłaciłem za kolejne 2 statywy pod kolumny aktywne; za robociznę stolarzowi.  
    22. Rodzice bierzmowanych złożyli ofiarę 1300 zł – za co kupię gong „trójtonowy” (czyli o
trzech dźwiękach).   
    23. Comiesięczna składka na potrzeby parafii sprzed tygodnia (10 IV) wyniosła 2677,50 zł.
Bóg zapłać.   
    24. Nadto składka w dniu bierzmowania wyniosła 1207,00 zł – jest tzw. „Fundusz ks. bpa
Ablewicza” dla uzdolnionych.   
    25. Figura św. Antoniego po bierzmowaniu jest już na swoim miejscu – pod nią jest
„skarbonka na rzecz ubogich”.   
    26. Drewniany postument pod nią wykonał p. St. Mężyk, pomagał mu w instalacji figury p.
Zbigniew Górka. Dzięki.   
    27. Oświetlenie w konfesjonale wykonał p. Mariusz Poręba; pomagali stolarze: pp. Jan i
Wiesław Krok i Robert Świgut.   
    28. M. Poręba wyciął też tynk, przeciągnął kable i zamontował światło przy drzwiach kaplicy
z informacją o spowiedzi.   
    29. Nadmuch w drugiej sali w podziemiach wykonali p. Janusz Kumorek i Stanisław
Kumorek. Dziękuję.   
    30. Połatanie dachu na starej plebanii (okucie kominów, uzupełnienie brakujących
fragmentów rynien i spustów: Kazimierz Stelmach i syn Grzegorz, Andrzej Pancerz, Dariusz
Siedlarz. Pan Kazimierz nadto w domu wykonał te rynny.   
    31. Malowania dachu podjął się w maju p. Mariusz Grzyb – właściciel firmy budowlanej,
który da swoich robotników.   
    32. Dziękuję za przygotowanie otoczenia oraz wystrój i sprzątanie kościoła na bierzmowanie
(dekoracje, flagi).   
    33. Dziękuję też p. Krystynie Michalik za przygotowanie dekoracji kwiatowej i wiązanek na
bierzmowanie.   
    34. Dziękuję p. Zuzannie Kmak za przygotowanie różnych potrzebnych akcesoriów
związanych z bierzmowanie.   
    35. Dzięki pewnej osobie za wydruk herbu biskupiego i zawieszenie go w prezbiterium na
czas bierzmowania.   
    36. Za zgrabienie suchych liści i innych porządków po zimie oraz ich wypalenie dziękuję p.
Januszowi Gaborkowi.   
    37. On też wyremontowanymi w zimie kosiarkami wykosił wczoraj koło kościoła pierwszą
trawę.   
    38. Poklejono rozwaloną obudowę starych zepsutych trój manuałowych organów
elektronicznych z cerkwi.   
    39. Obecnie zostały one zawiezione przeze mnie na przyczepce do Tarnowa, celem
naprawy w zakładzie usług elektronicznych firmy „Teleradio Mechanika” Wiesława Sakowskiego
na ul Rogoyskiego, który się jej podjął.   
    40. W miarę potrzeby do prac przy parafii prosił będę „grupy dziesiątkowe”, będą to roboty
niefachowe, które się musi wykonać. Im nas będzie więcej, tym szybciej się z nimi uporamy –
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liczę na Was i mam nadzieję, że się nie zawiodę.   
    41. I tak już na tę sobotę od rana (lub inny dogodny dzień) proszę do pracy przy starej
plebanii mężczyzn z grupy dziesiętnika p. Romana Pazgana – do wykonania jest oczyszczenie
z odpadającej farby desek obicia zewnętrznego plebanii i okien (proszę wziąć z sobą robocze
rękawice i szczotki druciane). Praca będzie na rusztowaniach.   
    42. Dzięki za zaproszenie na poświęcenie „Domu Weselnego” u Państwa Wielochów,
którego dokonał ks. prał. St. Trytek.   
    43. Dzięki za złożone w kopertach ofiary na ogrzewanie i cmentarz oraz darczyńcom za
przelewy na konta parafialne.   
    44. Jakiś czas temu wystosowałem prośbę do Caritas Diecezji Tarnowskiej o przydział
ponad 5 ton jabłek dla naszej parafii w ramach Programu "Embargo". Mam możliwość
przekazania parafianom nieodpłatnie dużej ilości tych jabłek. Dostarczane są one gratis do
każdego miejsca w diecezji. Ważnym jest fakt, że są to produkty miejscowe, tzn. producentów z
terenu diecezji (zgodnie z maksymą "bliższa koszula ciału...")... Jabłka fizycznie są w Łącku i
Tęgoborzy.   
    45. I tak w najbliższą środę otrzymamy te prawie 6 ton zamówionych jabłek (chętnym
rozdamy po przyszłej niedzieli!).   
    46. Wyjaśniam też niejasności; z nikim na razie nie rozmawiałem na temat przyjęcia na
kościelnego; nie otrzymaliśmy żadnych samorządowych środków; a w gablocie są kopie
rachunków za gaz i prąd – żeby ktoś nie miał wątpliwości.   
    47. Do 29 IV Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski
rozwojowe gospodarstw (gablota).   
    48. Zaś OHP w N. Sączu ogłasza nabór w celu nauki różnych zawodów z gwarancją praktyk
i internatem (patrz: plakat).   
    49. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Alicja, Kazimierz Czernecki; Artur Czernecki;
Andrzej Czernecki. Do sprzątania dokładają się kolejne 3 rodziny: Marzena, Andrzej Lelito;
Anna, Edward Michalik; Marta, Paweł Morańscy   
    50. 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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