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III Niedziela Wielkanocna „Biblijna” – 30 kwietnia 2017

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 30 IV – III Niedziela Wielkanocna „Biblijna”; albo: wsp. dow. św. Piusa V, pap.
(opuszcza się)

  

Poniedziałek – 1 V – wsp. dow. św. Józefa Rzemieślnika (Robotnika)

  

Wtorek – 2 V – wsp. św. Atanazego, bpa i dokt. Kośc.

  

I Środa – 3 V – Uroczystość NMP Królowej Polski – głównej Patronki Polski

  

I Czwartek – 4 V – wsp. św. Floriana, męcz.; albo: wotywa o Jezusie Chrystusie Najwyższym i
Wiecznym Kapłanie

  

I Piątek – 5 V – wsp. dow. św. Stanisława Kazimierczyka, prezb.: albo: wotywa o Najświętszym
Sercu Pana Jezusa

  

I Sobota – 6 V – Święto śś. Filipa i Jakuba, Apostołów 
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I Niedziela – 7 V – IV Niedziela Wielkanocna czyli „Dobrego Pasterza”

  

    
    1. Liturgia Słowa w tę Niedzielę Biblijną przedkłada nam dziś św. Piotra przemawiającego w
Dniu Pięćdziesiątnicy na temat  Jezusa, ale i Jezusa wyjaśniającego Pisma uczniom idącym do
Emaus.   
    2. Dziś III Niedziela Wielkanocy (30 IV) zwana „Biblijną” – rozpoczyna ona Ogólnopolski
Tydzień Biblijny (30 IV – 6 V).   
    3. Dziś także modlimy się za kierowców – natomiast poświęcenie pojazdów będzie dopiero
w lipcu „na św. Krzysztofa”.   
    4. Już dziś w przeddzień miesiąca maja rozpoczęcie Nabożeństw Majowych – litania do MB
po Mszy św. o 14:30.   
    5. W tę niedzielę (30 IV) zgodnie z zapowiedzią na „sumie” o 10:30 łaski chrztu św. dostąpi
dwóch nowych parafian: Jan Jakub Kruczek; ● Piotr Jan Ruszkowicz Msze św. za tych
chłopczyków odprawione będą: za Jana – dziś o 10:30; za Piotra – we środę 3 V o 9:00.  

    6. Dziś też (30 IV): o 9:00 śpiewać będzie muzyczny zespół „Siewcy Miłości”; zaś o 10:30 –
śpiewają dzieci ze scholii.   
    7. Jutro 1 V – św. Józefa Rzemieślnika: Msze św. o 6:30 i 18:00 (najpierw Majówka – a po
niej Msza św.).   
    8. Jutro też rozpoczęcie całomiesięcznych nabożeństw majowych – codziennie w dni
powszednie o 18:00 (po Majówce bezpośrednio Msza św.) – w niedziele Majówki po Mszy św.
popołudniowej, czyli około 15:15.   
    9. W czasie Majówek czytane będą rozważania majowe pt. „Obietnica ocalenia”
przygotowane przez ks. Stanisława Bilskiego – kustosza Sanktuarium MB Fatimskiej w
Tarnowie (w tym roku nastąpi koronacja tejże figury). Dla dzieci – banderole.   
    10. Wspomnienie Liturgiczne św. Józefa Rzemieślnika (albo Robotnika) 1 maja – jest też
świeckim „Świętem Pracy”.   
    11. Od 1 maja (jutra) rozpoczynają się Msze św. gregoriańskie za śp. Bolesława Siedlarza –
od Władysławy i Jana z rodziną.   
    12. We wtorek (2 maja) – Msze św. również rano o 6:30 i wieczorem o 18:00, a także ślub o
godz. 15:00 (Magdalena Nowak i Artur Michnal). Jest to Dzień Flagi oraz „Dzień Flagi” i „Dzień
Polonii i Polaków za Granicą”.   
    13. W I środę 3 V – Uroczystość NMP Królowej Polski: Msze św. jak w niedzielę: o godz.
7:00 – 9:00 – 10:30 i 14:30.   
    14. 3 maja jest także „Dniem Modlitw za Emigrację” – w tym dniu przypada Rocznica
Konstytucji 3 Maja (1791).   
    15. 3 V przypada „środa misyjna” – po Mszy św. o 14:30 około 15:15 na koniec Majówki
zmiana tajemnic Róż Misyjnych.   
    16. 3 maja wydany też będzie specjalny numer „Biuletynu”, w którym umieszczone będą
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m.in. terminy tegorocznych oaz.   
    17. W I czwartek przypada wspomnienie liturgiczne św. Floriana – to święto patronalne
strażaków.   
    18. W I czwartek (4 V) Msze św. rano i wieczorem będą o 6:30 i 18:00 (Majówka i Msza św.
po niej)   
    19. W I czwartek (4 V) Adoracja Najśw. Sakramentu dla klas gimnazjalnych od 15:00 do
20:00 według ustalonego grafiku.   
    20. W I czwartek także spowiedź dla dzieci i młodzieży przez godzinę przed Mszą św.
wieczorną, czyli od 17:00.   
    21. Comiesięczne spotkania kandydatów do bierzmowania (w I czwartek – adoracja; I piątek
– konferencja).   
    22. W I piątek rano objazd kapłana do chorych (możliwość: spowiedzi, Komunii św. czy też
namaszczenia chorych).   
    23. W I piątek ogólna adoracja Najświętszego Sakramentu od 13:30 do 22:00.  
    24. Także w I piątek spowiedź comiesięczna przez 1 h od 17:00 dla dorosłych (czyli przed
Majówką i Mszą św. o 18:00).   
    25. W I piątek Msze św. będą o 6:30 i 15:00 oraz o 18:00 (z Majówką).  
    26. W I sobotę przypada święto Apostołów św. Filipa i św. Jakuba.  
    27. W I sobotę Msze św. o 6:30 i 8:00 oraz o godz. 19:00 (Najpierw Majówka o 18:30 po
niej bezpośrednio Msza św.).
 
    28. W I sobotę (6 V) „dzień otwarty” w WSD w Tarnowie (od 10:00 Adoracja, 11:00 Msza
św. pod przewodnictwem ks. Biskupa; potem: posiłek, koncert Betezdy, prezentacja grup w
WSD, koronka i na koniec mecz piłki nożnej).   
    29. W sobotę o godz. 15:30 rozpoczyna się też wizytacja biskupia w dekanacie – pierwszą
parafią jest „Biały Klasztor”.   
    30. Stąd, jak wyżej podaję – Majówka u nas będzie wyjątkowo o 18:30, a Msza św. po
południu o godz. 19:0
0 .  
    31. I niedziela maja (7 V) to Niedziela „Dobrego Pasterza” – jest to Światowy Dzień Modlitw
o Powołania.   
    32. 7 maja przypada też składka na Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie.  
    33. Tydzień Modlitw i Kwartalne Dni Modlitw o powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego przeżywamy w tym roku w dniach 7-13 maja pod hasłem ogólnym
tegorocznego programu duszpasterskiego: „Idźcie i głoście” (patrz: plakat).   
    34. I niedziela – adoracyjna – zmiana tajemnic Róż Mężczyzn po 7:00 (w II niedzielę maja –
zmiana tajemnice Róż Kobiet i składka na potrzeby parafii).   
    35. I w tę I niedzielę miesiąca Majówka po Mszy św. o 14:30 – połączona z Adoracją Najśw.
Sakramentu.   
    36. Pragniemy, my duszpasterze, serdecznie podziękować za życzenia we Wielki Czwartek
złożone przez Akcję Katolicką.   
    37. Od zeszłej niedzieli rozpoczęła się niedzielna celebracja Mszy św. popołudniowych w
starym kościółku (od odpustu wiosennego do odpustu jesiennego).   
    38. Wszystkim dziękuję za przygotowanie uroczystości odpustowej w kościele i na zapleczu
– a chórowi za śpiew.   
    39. Powracamy po okresie świątecznym do niedzielnych wypominków przed 2
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przedpołudniowymi Mszami św. (7:00 i 9:00).   
    40. Trwa rozpoczęta w sobotę (29 IV) nowenna przed poniedziałkową Uroczystością św.
Stanisława, bpa i męcz. (8 V).   
    41. W niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie Róża Kobiet zelatorki Anny
Poręba.   
    42. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych –
w tym tygodniu: w sobotę o 9:00 – schola parafialna (na chórze).   
    43. W salce pod zakrystią cotygodniowe spotkanie z dziećmi do I Komunii i z ich rodzicami –
w I piątek o godz. 19:00.  
    44. Wydatki tego tygodnia: właścicielom „Kany” pp. E. i D. Wielochom wyrównałem zł za 25
przygotowanych i podanych obiadów (z obsługą) w czasie odpustu; zakup 70 l białej farby na
ściany „Dekoral” do kościoła (bo powoli ją gromadzę na czekające nas ich malowanie); zakup 3
x 2,7 l, czyli 8,1 litra farby „Everal Aqua Tikkurila” w kolorze „cappuccino” do malowania rur i
krat; zakup 3 barwników „Avantit CW, OM, YX”, dla uzyskania tych kolorów w mieszarce; zakup
8 różnych wałków welurowych, 4 pędzli, 3 szpachelek, 4 taśm maskujących i 4 różnych
zestawów haczyków samoprzylepnych; gaz do zapalniczek; baterie do zegara w kościele.
 
    45. Zbiórka do puszek z Niedzieli Miłosierdzia „na ofiary wojny w Syrii” wyniosła – 1452,74
zł.   
    46. Pewna rodzina złożyła ofiarę 3000 zł na rzecz kościoła (przeznaczę na jego malowanie
w środku).   
    47. Zeszłoniedzielnemu kaznodziei odpustowemu, ks. prał. dr Tomaszowi Atłasowi,
Dyrektorowi Krajowemu Papieskich Dzieł Misyjnych przekazałem 30 intencji „od uczestników
pogrzebu” za 10 zmarłych po 3 intencje za każdego – oto one:   
    48. Msze św. pogrzebowe z Królowej Górnej przekazane ks. Tomaszowi Atłasowi 23
kwietnia 2017 r. (w sumie 30 Mszy św. – po 3 intencje za 10 zmarłych)
:  
Śp. Stanisława Groń:
od uczestników pogrzebu 9/14; 10/14; 11/14, 
Śp. Rafał Szkolnicki:
od uczestników pogrzebu 8/12; 9/12; 10/12, 
Śp. Joanna Groń:
od uczestników pogrzebu 9/12; 10/12; 11/12, 
Śp. Józef Witek:
od uczestników pogrzebu 3/16; 4/16; 5/16, 
Śp. Bolesław Siedlarz:
od uczestników pogrzebu 2/10; 3/10; 4/10, 
Śp. Czesław Ochwat:
od uczestników pogrzebu 3/17; 4/17; 5/17, 
Śp. Marian Groń:
od uczestników pogrzebu 4/19; 5/19; 6/19, 
Śp. Anna Pazgan:
od uczestników pogrzebu 1/12; 2/12; 3/12, 
Śp. Czesława Górka:
od uczestników pogrzebu 3/20; 4/20; 5/20, 
Śp. Stanisław Michalik:
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od uczestników pogrzebu 1/9 ; 2/9; 3/9.
 
    49. Serdeczne podziękowania pewnej rodzinie za kolejne meble ofiarowane do starej
plebanii.   
    50. Dziękuję gospodarzowi za usunięcie proporców i banerów postawionych na odpust; G. i
M. Kaczówkom – za remonty.   
    51. Bardzo proszę panie z dziesiątki Janusza Pazgana na sobotę od rana do pielenia
kwiatów i mycia mebli na starej plebanii.   
    52. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny: Aleksander i Teresa Ochwat; Piotr i Monika
Ochwat; Józef i Helena Ptaszkowscy. Do sprzątania dokładają się kolejne rodziny: Krystyna
Michalik; Jolanta i Janusz Kałuzińscy; Maria Wlazło.   
    53. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (4 zł);
„Miłujcie się” (4 zł); „Idziemy” (4 zł); „Promyczek Dobra” (5 zł); „Mały Promyczek” (5 zł); „Świat
Misyjny” (2 zł 40 gr.); „Misje Dzisiaj” (3 zł); „L`Osservatore Romano” (5 zł); kwartalnik „Wieści
Gminne” (3 zł).   
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