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III Niedziela Wielkanocna „Biblijna” – 15 kwietnia 2018

  

  

  

W tygodniu:

  

Niedziela – 15 IV – III Niedziela Wielkanocna „Biblijna”

  

Sobota – 21 IV – wsp. dow. św. Anzelma, bpa i dok. Kośc.

  

Niedziela – 22 IV – IV Niedziela Wielkanocna czyli „Dobrego Pasterza”

  

    
    1. Liturgia Słowa jawi nam Katechezę o Chrystusie wygłoszoną przez św. Piotra – również
słowa Biblii przywołuje Zmartwychwstały Pan.   
    2. W tę niedzielę (15 IV) przeżywamy X Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna też „X
Ogólnopolski Tydzień Biblijny” (15-21 IV).   
    3. Niedziela 15 IV, to też w Polsce II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego pod
hasłem: „Weźmijcie Pismo Święte”.   
    4. W tym roku w kościelnych wspólnotach odczytywany jest List św. Pawła do Rzymian – z
tyłu do zabrania losowe „sigle”.   
    5. Jak wspomniałem „Niedziela Biblijna” rozpoczyna Tydzień Biblijny (15-21 kwietnia), który
jest pod hasłem: „Weźmijcie Ducha Świętego”.   
    6. W tę niedzielę 15 IV odczytywany jest w diecezji List Pasterski Biskupa Tarnowskiego
wydany z okazji inauguracji V Synodu Diecezji Tarnowskiej „Kościół na wzór Chrystusa”, który
to trwać będzie przez trzy kolejne lata, a rozpocznie się w sobotę 21 IV, w wigilię N. Dobrego
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Pasterza”.   
    7. Zgodnie z zapowiedzią dziś na „sumie” łaski chrztu św. dostąpi kolejne dziecko:
Katarzyna Skoczeń. Na sumie śpiewać też będzie schola.   
    8. Także dziś w niedzielę 15 IV „po sumie” o 11:30 nastąpi robocze spotkanie Rady
Parafialnej na starej plebanii.   
    9. Od dziś wracamy już po okresie świątecznym do odczytywania wypominków przed
Mszami o 7:00 i 9:00.   
    10. Od dziś 15 IV do niedzieli po 8 IX – czyli „po odpuście w nowym kościele do odpustu w
starym kościele wszystkie Msze św. popołudniowe w niedziele „ciepłych pór roku” sprawowane
będą o 14:30 w starym kościele (w cerkwi).   
    11. W poniedziałek (16 IV) przypadają 91 urodziny papieża emeryta Benedykta XVI (1927
r.).   
    12. Natomiast w czwartek (19 IV) przypada 13 rocznica wyboru papieża emeryta Benedykta
XVI (2015).   
    13. W najbliższą sobotę 21 kwietnia o 15:00 sakrament małżeństwa zawrą Anna Groń i
Miłosz Obrzut.   
    14. 14. Jak wyżej wspomniałem, uroczysta inauguracja synodu przy biciu dzwonów w
całej diecezji odbędzie się 21 IV roku w Tarnowie przy sanktuarium MB Fatimskiej o
10:00, by stamtąd ulicami przejść do katedry (tam Msza św.) . To wigilia Niedzieli
„Dobrego Pasterza”.   
    15. Najbliższa IV Niedziela Wielkanocna (22 IV) zwana „Niedzielą Dobrego Pasterza” jest
też Światowym Dniem Modlitw o Powołania.   
    16. W tym dniu 22 IV zwyczajowo składka przeznaczona jest na Wyższe Seminarium
Duchowne w Tarnowie.   
    17. W Niedzielę „Dobrego Pasterza” rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Służby
w Kościele, czyli kwartalne dni modlitw (22-28 IV).   
    18. Od 3 IV w Świdnicy trwają „gregorianki” za śp. Tadeusza Gronia; zaś od 9 IV u nas
„gregorianki” za śp. Antoninę Kocemba.   
    19. Wczoraj zakończył się 74 Tydzień Miłosierdzia od Niedzieli Miłosierdzia przeżywany w
dniach 8-14 IV pod hasłem „Mocni w Duchu Świętym”.   
    20. Terminy i godziny spotkań formacyjnych i zbiórek oraz prób różnych grup parafialnych:
we środę o 17:00 – DSM, w środę o 17:00 – zbiórka ministrantów, w piątek o 18:30 - KSM, w
sobotę o 9:00 – próba scholii parafialnej.   
    21. Za tydzień w niedzielnych Godzinkach o NMP przewodniczyć będzie była Róża Kobiet
p.w. św. Kingi, zelatorki Renaty Janus.   
    22. Po 20 IV w podziemiach kościoła egzamin przed bierzmowaniem dla klas VII i II gim. (w
obecności jednego rodzica). Dokładną datę i godzinę podam uczniom w szkole.   
    23. Kolejne zapowiedzi przedślubne – pierwsze: Sławomir Paweł Bochenek, zam. Królowa
Polska; oraz: Agnieszka Marta Walawska, zam. Jankowa. Łukasz Ryszard Ogórek, zam.
Królowa Polska; oraz: Łucja Maria Poręba, zam. Królowa Górna. Mateusz Marcin Poręba, zam.
Cieniawa; oraz: Natalia Anna Siedlarz, zam. Królowa Górna. Albert Julian Kiełbasa, zam.
Mystków; oraz: Honorata Paulina Laskosz, zam. Królowa Górna.   
    24. Wydatki tego tygodnia: za rozliczenie za odpustowe dania obiadowe i posiłek przy
bierzmowaniu.   
    25. Z racji Dnia Świętości Życia i przed Niedzielą Dobrego Pasterza wsparłem siostry
zakonne z Ukrainy ze Zgromadzenia Sióstr Józefitek ze Stryja koło Lwowa.   
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    26. Za świece Caritas (paschaliki) oraz baranki wyrównałem w Nawojowej skąd były
rozdzielane na poszczególne parafie.   
    27. Za kolumny komputerowe, za odtwarzacz DVD na starą plebanię, za drogę i za robotę w
starej plebanii.   
    28. Datek dla 5 młodzieńców pracujących przy kościele oraz za książki dla nich. Zapłata za
2 pizze dla sobotnich robotników i za wodę mineralną; za usługę dla parafii; za wywóz śmieci;
za dwa allfixy.   
    29. Za stułę synodalną przydzieloną każdej parafii z „rozdzielnika” – 250 zł.  
    30. Zbiórka do puszek zbierana przed świątynią przez harcerzy na Caritas Diecezji
Tarnowskiej wyniosła – 765, 17 zł.   
    31. Składka w dniu odpustu, który przypadał w II niedzielę kwietna, stąd traktowana jako
składka inwestycyjna wyniosła - 3751,50 zł + 2 €.   
    32. Dziękuję sobotnim Złotym Jubilatom za ofiarowane za 3500 zł: figurę
Zmartwychwstałego, mosiężną podstawę pod monstrancję, dwie mosiężne kropielnice oraz etui
na pateny dla ministrantów. Dziękuję też za zaproszenie na przyjęcie i prezent na wychodne.
 
    33. Dzięki za ofiary na biuletyn przelane na konto wskazane na stronie parafialnej w okresie
od sierpnia 2017 r. do kwietnia 5 2018 r.: Adam Królewski – 100 zł; Bochenek Marek i Helena –
20 zł; Renata i Jan Kachniarz – 50 zł; Stanisław i Zuzanna Kmak – 100 zł; Beata i Wiesław Krok
– 50 zł.   
    34. Otrzymaliśmy ostatni z sezonu grzewczego rachunek za gaz w nowym kościele 2086 zł
+ 73,42 zł; za ogrzewanie w starej plebanii – 378,14 zł.   
    35. Otrzymaliśmy także kolejny rachunek za prąd w starym kościele z firmy „intrakom” –
250,23 zł.   
    36. Co roku wyliczany jest ryczałtowy podatek dla księży od ilości mieszkańców w parafii –
informuję, że na rok 2018 otrzymałem stawkę 1944 zł.   
    37. Serdecznie dziękuję młodzieńcom z grupy dziesiętnika Józefa Ziębca, którzy solidnie
pracowali przy przewiezieniu i wkopaniu koło parkingu przy nowym cmentarzu pni z pociętego
drzewa przy cmentarzu łemkowskim , a także przy zwiezieniu do pocięcia gałęzi z tego drzewa i
z obciętego przy bramie cmentarza starego żywopłotu – pracowali: Rafał Siedlarz (za Mariana
Ogórka), Paweł Legutko (za Zbigniewa Legutko), Dominik Wyszowski (za Tadeusza
Wacławiaka), Krystian Gomółka (za Jana Gomółkę), Krzysztof Siedlarz (za Grzegorza
Siedlarza) oraz przez chwilę Adrian Wyszowski. Ciągnikiem posłużył nasz sąsiad Jan
Królewski. Szkoda tylko, że nie mogli też przyjść dorośli mężczyźni.
 
    38. Zamiast pracy ofiarę 100 zł złożył Wiesław Krok, który z racji osobistych nie mógł z
przyjść do pomocy – Bóg zapłać!   
    39. Na sobotę na 7:00 do zwożenia kamieni i plantowania ziemi proszę panów z grupy dzies
iętnika Marka Kotasa
. Potrzebny jest także ciągnik z przyczepką lub wozem.
 
    40. Także na sobotę proszę panie z grupy dziesiętnika Stanisława Mężyka. Czeka je praca
plewienia klombów i nasadzania kwiatów do donic.
 
    41. Parafia Kamionka Wielka organizuje pielgrzymkę do Wilna, św. Lipki i Gietrzwałdu w
dniach 10-13 maja (czwartek-niedziela). Koszt – 650 zł od osoby. Zapisy w Domu Opieki
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„Samarytanin”. Kontakt telefoniczny: 18 445 67 59. W programie też pobyt w miejscowości
Studzienicza nad pięknym jeziorem, zwiedzanie miejscowości Sejny na Litwie, zamku Wielkich
Książąt Litewskich w Trokach, a w Wilnie cmentarz na Rossie, sanktuarium w Ostrej Bramie z
Mszą św., a także Sokółki i Lublina (przejazd). W cenie: ubezpieczenie, 3 noclegi w
pensjonatach, wyżywienie (śniadania i obiadokolacje), opieka pilota i wstęp na zamek w
Trokach.   
    42. Oazy wakacyjne dla DSM organizowane są w tym roku: dla dziewcząt starszych
23-28 czerwca w Domu Formacyjnym w Czchowie – „Kozieniec”, dla dziewcząt młodszych 1-6
lipca w Domu Rekolekcyjnym „Efez” w Czchowie Zapisy i zgłoszenia – Tel. 603 605 883; 
wydzmlod@diecezja.tarnow.pl; 
dodatkowe informacje: 
WWW.dsm.diecezja.tarnow.pl
. 
Wykaz tegorocznych oaz wakacyjnych dla Liturgicznej Służby Ołtarza: 
KRYNICA ZDRÓJ (OŚRODEK „POGOŃ”) - ministranci (kl. III-VI szkoła podstawowa); Termin:
19-29.07. Koszt: 600 zł. Kontakt i zapisy: Biuro LSO - Robert Bryg, tel. +48 534 277 377, e-mail:

kontakt@lso.tarnow.pl
, JURKÓW K/DOBREJ (OŚRODEK PRZY PARAFII) - lektorzy (od kl. VII szkoły podstawowej i
szkoły średnie); Termin: I turnus 08-19.07; II turnus 29.07 - 09.08. Koszt: 600 zł. Kontakt i
zapisy: ks. Paweł Śliwa, tel. +48 692 806 009, e-mail: 
pawel.sliwa@lso.tarnow.pl
, KOŁOBRZEG (SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9) – ministranci i lektorzy I turnus: 1-12 lipca; II
turnus: 12-23 lipca. Koszt: 880 zł. Kontakt i zapisy: ks. Paweł Król, tel. 661 861 343, e-mail: 
oazylso@gmail.com
Szczegółowe informacje: 
www.oazylso.manifo.com
, BUKOWINA TATRZAŃSKA (DOM ZGROMADZENIA SŁUG JEZUSA) – ministranci 17-24
lipca. Koszt: 500 zł. Kontakt i zapisy: ks. Jakub Jasiak, tel. 664 267 922. 
 
    43. Dziękuję pewnej matce za ofiarowane komże i alby po dawnych lektorach (Kubie i
Bartku).   
    44. Dziękuję p. Januszowi Gaborkowi za przycięcie żywopłotowego ogrodzenia z przodu
cmentarza.   
    45. Dziękuję Januszowi i Bożenie Gaborkom za wiosenne wygrabienie terenu koło starego
kościoła i na cmentarzu.   
    46. Dziękuję wszystkim za przygotowanie odświętnych dekoracji, zaangażowanym w liturgię
i jej oprawę oraz przebieg procesji w odpust.   
    47. Serdecznie dziękuję dorosłym oraz młodzieży i dzieciom z różnych grup za niesienie
feretronów w obie procesje i strażakom za pomoc.   
    48. Na sprzątanie 300 zł przekazały 3 rodziny (tym razem młode osoby): Małgorzata Groń,
Krzysztof Groń, Marcin Groń. Do sprzątania dokładają się 3 kolejne rodziny (tym razem także
młode osoby): Tomasz Popiela; Grzegorz Popiela; Dariusz Popiela.   
    49. Do nabycia na stoliku gazety: „Gość Niedzielny” (5 zł); „Mały Gość Niedzielny” (5 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
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Gminne” (3 zł).   
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