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EWANGELIA (Mt 16, 21-27)
Jezus zaczął wskazywać
swoim uczniom na to, że musi iść
do Jerozolimy i wiele wycierpieć od
starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity
i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł
robić Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię
Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na
Ciebie”. Lecz On odwrócił się
i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu,
szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie
myślisz o tym, co Boże, ale o tym,
co ludzkie”. Wtedy Jezus rzekł do
swoich uczniów: „Jeśli kto chce
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż
swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto
chce zachować swoje życie, straci
je; a kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je. Cóż bowiem
za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej
duszy szkodę poniósł? Albo co da
człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie
w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu
według jego postępowania”.

Eucharystyczny savoir-vivre
(cz.1)
Wprowadzenie,
czyli: „Od komina domu się nie
zaczyna”
Tak nam mówili w szkole od najmłodszych lat. A przytaczając to stare przysłowie, nauczyciele oczekiwali, że zachowamy właściwą kolejność w wykonywanych
zadaniach. Owszem, okazało się bardzo
szybko, że linie wychowawcze przebiegać
muszą równolegle i są rozłożone w czasie –
ale jednak ten fundamentalny porządek musi
być zachowany. Nie zdziwiłem się więc
zbytnio, gdy w seminarium pokazano nam
następujący program pracy nad sobą: najpierw stań się w pełni człowiekiem (dojrzałym, odpowiedzialnym, opanowanym itd.),
potem chrześcijaninem, a dopiero na tych
dwóch poziomach buduj trzeci – kapłaństwo.
Potwierdza to życie, bo przecież większość
konfliktów czy napięć na linii świeccy –
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XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
duchowni wynika z braku odpowiedniej
formacji ludzkiej osób duchownych.
Popatrzmy zatem na efekty powszechnego dziś braku tzw. Kinderstube
w wychowaniu nowych pokoleń. Cóż pomoże znajomość języków, sprawność fizyczna
młodego człowieka, wysoka średnia ocen na
dyplomach, a nawet jego znakomita sytuacja
materialna, jeśli zabraknie w codzienności
tego, co nazywamy zasadami dobrego wychowania? Ileż strat poniesie i sam zainteresowany, i jego otoczenie, gdy owo „ABC”

nie zostanie „zainstalowane” jako zasadniczy i niezbywalny „program” funkcjonowania jednostki w społeczeństwie!
Nie inaczej ma się rzecz z największym naszym skarbem na ziemi, jakim
jest Eucharystia. Na stronach „Salwatora”
(nie mówiąc już o wszelkich innych płaszczyznach formacyjnych) znajdziemy głębokie rozważania tej Tajemnicy i koniecznie
trzeba je wykorzystać. Ale zwróćmy uwagę,
że owocne, godne i piękne przeżywanie
Mszy Świętej domaga się respektowania
wielu „drobiazgów”, których brak może
i nam, i bliźnim utrudnić lub wręcz uniemożliwić prawdziwe i pełne Spotkanie z Tym,
Który do końca i bez końca nas umiłował.
Jeśli ktoś z Czytelników po lekturze proponowanego przeze mnie cyklu
stwierdzi, że żaden z omawianych w kolejnych numerach tematów go nie dotyczy
i wszystkie te zasady zachowuje od swej
młodości – niech odśpiewa z radością Te
Deum lub Magnificat i dziękuje swym rodzicom oraz wychowawcom za wspaniałą
formację duchową. Ale jeśli sumienie upomni się, że pewnych elementów eucharystycznego savoir-vivre’u nie znamy czy nie
stosujemy – niech wtedy tenże Czytelnik
pełen skruchy odśpiewa Psalm pokutny 51
(50) Miserere mei i czym prędzej się nawró-

ci, a w duchu zadośćuczynienia dopomoże
życzliwie swoim bliźnim, którzy podobnego
procesu wymagają. Wszystko zaś po to,
abyśmy święte sprawy traktowali święcie
i stawali się wiarygodnymi świadkami Jezusa – dokądkolwiek nas pośle.
Zanim rozpocznie się Msza Święta
A najpierw trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie: gdzie, po co i do Kogo idę,
wybierając się „do kościoła”. To wcale nie
jest takie oczywiste! Dziecko idzie na Mszę
św., bo go rodzice prowadzą lub każą mu iść
samemu. Ale gdy temu małemu chrześcijaninowi zabraknie najgłębszej motywacji,
wynikającej nie tyle z poczucia obowiązku,
ile z wiary i miłości ku Bogu – może przyjść
moment, w którym młody człowiek wprawdzie wyjdzie z domu w kierunku świątyni,
ale do niej ostatecznie nie dotrze.
Z kolei dorosłym grozi w traktowaniu obowiązku udziału w niedzielnej czy
świątecznej Eucharystii jako „przyzwyczajenia socjologicznego” lub jedynie hołdowanie
tradycji – oczywiście o ile nic „ciekawszego” nie stanie na drodze (goście, niedzielne
zakupy, wycieczki, program telewizyjny itp.)
lub nie sparaliżuje lenistwo (o wpływie
pogody na frekwencję już nie wspominając).
Po latach katechizacji i katolickiego wychowania w rodzinie, po kongresach
eucharystycznych, niezliczonych kazaniach,
lekturach, dokumentach Kościoła, przykładach życia ludzi świętych – musi się wreszcie zrodzić w człowieku wierzącym świadomość, że idąc na Mszę św., weźmie udział
w najważniejszym i najświętszym na ziemi
Spotkaniu z Panem i Odkupicielem we
wspólnocie żywego Kościoła. Chrześcijanin
chce w Eucharystii uczestniczyć czynnie:
słuchając Słowa Bożego, włączając się
w Ofiarę Chrystusa, przyjmując Jego Ciało
i Krew w Komunii św. i włączając się
w dostępny mu sposób w życie społeczności
Kościoła lokalnego (parafii). Moje rozumowanie jest proste: idę na Mszę św. – bo
muszę. A muszę – bo chcę. A chcę – bo
kocham! Z takiej świadomości wynika
wszystko inne jako naturalna konsekwencja
życia w pełni chrześcijańskiego. Na jakim
fundamencie stoi zatem Twoja pobożność
eucharystyczna?
Bardzo wielu z nas nie ma już
„zielonego pojęcia”, jak należy ubrać się do
kościoła, choć liczymy się z tym bardzo
w innych miejscach. Tymczasem nie każdy
strój się nadaje na Mszę św., celebrację
sakramentów św., na nabożeństwa i inne
uroczystości religijne (np. pogrzeb, pielgrzymka, procesja). Wyczucie w tej materii

jest aktualnie wyjątkowo zachwiane (moda,
wygoda, bezmyślność, próżność, przekora,
przewrotność...?). Ciekawe, że np. we Włoszech przed świątyniami stoi „straż świątynna”, upominająca się o godziwy przyodziewek wchodzących do miejsc świętych pielgrzymów, a nawet turystów. Sprawa nie
dotyczy tylko kobiet (choć ich przede
wszystkim) i nie kończy się z upływem pory
letniej.
Nadmierne strojenie się bywa nie
tylko zgorszeniem i jest w stanie rozproszyć
uwagę zebranych na modlitwie, ale nawet
jest czasem przyczyną rezygnacji z pójścia
na nabożeństwo przez ludzi ubogich, którzy
przez brak wykwintnego stroju czują się
„gorsi” we wspólnocie. Tak więc problem
godnego, odpowiedniego stroju „do kościoła” nie jest tylko prywatną sprawą poszczególnych osób i – jak wszystkie postawy –
domaga się wychowania od najmłodszych
lat. Najprostszą zasadą byłoby przy wyborze
ubioru uświadomienie sobie, że pójście na
modlitwę należy potraktować tak, jak każdą
wizytę oficjalną, podczas której nastąpi
spotkanie z Kimś dla nas Najważniejszym.
Może to kogoś zdziwi, ale dodam jeszcze
uwagę, że nasi bliźni mają także nosy
i zmysł powonienia (o alergiach już nie
wspominając), co może skutecznie utrudnić
skupienie na modlitwie otoczeniu; stąd warto
swoje ubranie przed wyjściem z domu...
powąchać! (cdn.) ks. Aleksander Radecki

KĄTEM OKA
Piotruś czy Pan?
Nie jestem fanką siatkówki, ale
czasami oglądam mecze. W czasie śpiewania
polskiego hymnu myślałam, że przez głosy
kibiców pęknie dach stadionu. A w kościele?
Tak mi się to skojarzyło bo niedawno na
Mszy św. stałam między dwoma prawie
dwumetrowymi chłopami a słychać było
tylko mnie. Nie wiem czy to obojętność,
lenistwo czy jakiś nieuzasadniony wstyd ale
skoro chłop potrafi drzeć się na stadionie czy
w domu na kogo popadnie to czemu milknie
w kościele? Jeden mój znajomy śpiewa
w kościele i powiedział mi kiedyś, że ludzie
patrzą na niego jak na wariata.
Na stadionie jest o co walczyć,
w domu chce się postawić na swoim a w
kościele to w sumie po co się wysilać. Niech
się cieszy kto tam chce, że się w ogóle przyszło.
Rozmawiając z księdzem Grzesiem na temat gazetki parafialnej powiedziałam, że ja się już wypalam. Nie wiem jaki
temat ruszyć, żeby coś czy kogoś poruszyć.
Tracę zapał bo ciągle wydarzają się rzeczy
dla których nie mam słów. Na przykład
dzisiaj jedna babcia poprosiła o coś dwóch
swoich wnuków. Mogli dla niej zrobić to
o co prosiła ale obydwaj znaleźli wymówkę.
Nie wiem co poczuła babcia ale ja wściekłość. Babcia mieszka z nimi w domu, pewnie mówiąc brzydko „doją” z niej na nowe
gry czy komputery ale zrobić coś dla niej to
nie, nauką się zasłonili. Ja myślę, że rośnie
nam teraz pokolenie naukowców. Jak trzeba

coś pomóc to wszyscy siedzą w książkach.
Dziwi mnie tylko wszechobecna rozpacz
przed rozpoczęciem roku szkolnego. Z kim
bym się nie zgadała to szedł do szkoły jak na
gilotynę.
Złości mnie postawa chłopaków
ale zachowania rodziców to już w ogóle nie
rozumiem. Pozwolili dzieciom na nieposłuszeństwo wobec babci. Ale co tam babcia...
dzieci rządzą jak w Piotrusiu Panu! Inny
obrazek - matka kosi trawę a dwudziestoletni
syn siedzi w domu - musi się uczyć. Panie
Boże, zagrzmij!
Tak wygląda dzisiaj wiele rodzin.
Wszystko się poprzewracało - dziadków do
kąta, dzieci na piedestał. Ale jak to jedna
babcia do swojego zięcia powiedziała: oj,
zobaczymy co będzie jak tych babć zabraknie... I to jest święta prawda. Ukróci się
a kościół zamilknie i opustoszeje. Ale co tam
jakoś to będzie a może nic nie będzie bo
Putin albo inny wariat użyje bomby atomowej i po świecie.
Nie powiało optymizmem ode
mnie ale nie zawsze muszę być optymistką
chociaż bardzo bym chciała. Jutro jest nowy
dzień i mam nadzieję spotkać na swojej
drodze ludzką życzliwość, o której z radością napiszę za tydzień. Jola

Z PARAFIALNEGO
SEKRETARZYKA
W jednej z szuflad historycznego
już mebla, oczom księdza proboszcza ukazała się zielonkawa tekturowa teczka o zapachu tajemniczych historii. Sięgnął więc po
nią z zaciekawieniem i pewnym respektem,
chcąc poznać jej zawartość. Okazało się, że
jest to maszynopis oraz odręczne notatki
kompletowane
najprawdopodobniej
do
złożenia książki o tarnowieckiej parafii
i Cudownej Figurze Matki Bożej. Ich autorem był śp. ks. Franciszek Boguń.
Tarnowiec – Początki Parafii –
Historia Cudownej Figury Matki Bożej. Na
Podkarpaciu w kotlinie jasielskiej, przy linii
kolejowej Stróże-Zagórz, położona jest wieś
Tarnowiec. Parafia powstała przed rokiem
1400 - a nazwa Tarnowiec pochodzi prawdopodobnie od tarniny, którą porastały łąki
i miedze. W czasie swojej historii - parafia
przypuszczalnie posiadała 4 kościoły. Dwa
ostatnie posiadały wielki skarb, jakim jest
Cudowna Statua Matki Boskiej. A oto jej
historia: wielu autorów opisuje o Cudownej
Statule Matki Bożej, że została wyrzeźbiona
na Węgrzech z drzewa lipowego, przez
nieznanego snycerza w miejscowości Bardejów i że była umieszczona w klasztorze
Ojców Karmelitów na Węgrzech. Autorzy
piszą z kolei, że w czasie niepokojów na
Węgrzech, została przeniesiona do Polski, do
Jasła gdzie Ojcowie Karmelici pochodzący
z Węgier zamierzali poszerzyć swoją misję,
mieli już wcześniej przed 1400 rokiem wybudowany klasztor, w którym umieszczona
została Cudowna Statua Matki Bożej zwana
Węgierską. Ojcowie Karmelici z Węgier
osiedlili się w Jaśle na Placu Żwirki i Wigu-

ry, w pobliżu studni istniejącej do dzisiaj na
podwórzu Zespołu Szkół Ekonomicznych.
(...) Kronikarz Daniel Karmelitański, a także
Franciszek Kotula w swojej książce wydanej
w roku 1974 - podaje datę zbliżoną przybycia Ojców Karmelitów do Jasła przypadającą
na 1404 rok. Ksiądz Sarna w swojej książce
podaje, że Cudowna Statua Matki Bożej
pochodzi z Węgier i już w 1437 roku znajdowała się w kościele Ojców Karmelitów
w Jaśle. Drugą zbliżoną datą przeniesienia
Cudownej Statuy Matki Bożej z Węgier do
Polski i do Kościoła Ojców Karmelitów
w Jaśle jest rok 1444. który zapisany jest
w Kronice Parafialnej w Samoklęskach. Jest
to rok budowy małej kapliczki, już po przeniesieniu Cudownej Statuy Matki Bożej na
miejscu odpoczynku w lesie w Mrukowej.
Po przeniesieniu Cudownej Statuy Matki
Bożej z Węgier do Jasła do Klasztoru Ojców
Karmelitów, już wkrótce rozpoczął się
szczególny jej kult, który wzrastał w miarę
upływu czasu. Przybywały do Jasła liczne
pielgrzymki z całego Podkarpacia, zwłaszcza
na odpust Matki Bożej Szkaplerznej w dniu
16 lipca. Na odpusty maryjne przychodziły
pielgrzymki z Węgier i Słowacji w asyście
księży węgierskich. Tak pisał ks. Walenty
Karwowski - proboszcz tarnowiecki i Dziekan jasielski i tak było do 1785 roku. Przez
ten czas około 380 lat Jasło posiadało swoją
opiekunkę Cudownej Statuy Matki Bożej
zwaną jasielską. Przyjmowała ona wiele
pielgrzymek z okolicznych wiosek i miasteczek oraz zza granicy. Wiele tu osób otrzymało łaski uzdrowień na oczy, słuch i wiele
innych łask o których świadczyły składane
wota. (cdn.)
Małgorzata Patrzyk

INTENCJE MSZY ŚW.
NIEDZIELA
03.09.2017
7:00- + Elżbieta Sorys – greg.
10:00- 1) O zdrowie i bł. Boże dla mamy
2) + Stefan Polak – z okazji imienin
Poza Parafią: + Andrzej Buda – od rodziny
Wójcików
11:30- 1) Za Parafian
2)- + Bogdan Stój – w 15 r. śm.
3)- + Stanisława Lepucka – od siostrzeńca
Janusza z rodziną
16:30- 1) ++ Janina Radoń i Anna Opioła –
od sióstr z Róży MB Gromnicznej
PONIEDZIAŁEK
04.09.2017
7:00- 1) + Łucja Markuszka – od rodziny
Mołków
2) + Józef Trybus – od sąsiadki Wróbel
z rodziną
8:00- ad intentionem dantis
18:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg.
2) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od rodziny
Ziębów
3) + Zofia Ryzner – od koleżanek i sąsiadów
Poza Parafią: + Andrzej Buda – od Andrzeja
Zięby z rodziną
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WTOREK
05.09.2017
7:00- 1) + Józef Trybus – od rodziny
Dzwonkowiczów
2) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od rodziny
Kopanowskich z Osobnicy
18:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg.
2) + Piotr Tomasik – w 8 r. śm. od żony
z dziećmi
3) + Zofia Ryzner – od koleżanek i sąsiadów
Poza Parafią: + Andrzej Buda – od kierowców z Linde Gaz Tarnów
ŚRODA
06.09.2017
7:00- 1) + Józef Trybus – od wnuka Grzegorza
2) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od pracowników Zespołu Szkół w Szebniach
3) + Grażyna Mazur – od wujka i wujanki
Herbut
19:00- 1) Za ofiarodawców
2) + Elżbieta Sorys – greg.
3) + Piotr Tomasik – w 8 r. śm. od rodziców
4) ++ Maria, Bronisław Szeliga
5) ++ Maria, Roman Czubik i zmarli z rodziny
Poza Parafią: + Andrzej Buda – od rodziny
Michalskich
CZWARTEK
07.09.2017
7:00- 1) + Zofia Ryzner – od koleżanek
i sąsiadów
2) + Józef Trybus – od rodziny Hap
3) ++ Zbigniew, Genowefa i dusze w czyśćcu cierpiące
18:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg.
2) W rocz. 7 urodzin, z prośbą o Boże bł. dla
Małgosi i opiekę MBT dla całej rodziny
3) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od córki
Julii
Poza Parafią: + Andrzej Buda – od Teresy
i Adama Cholewiak
PIĄTEK
08.09.2017
7:00- 1) O szczęśliwą podróż dla Agnieszki
i bł. Boże dla rodziny Findysz
2) + Zofia Ryzner – od córki z dziećmi
18:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg.
2) ++ Janina Garbacik, Adolf
3) + Józef Trybus – od zespołu śpiewaczek
„Potakowianki”
Poza Parafią: + Andrzej Buda – od Ryszarda
Fortuna z rodziną
SOBOTA
09.09.2017
7:00 1) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od
wnuka Michała z rodziną
2) + Józef Trybus – od Stowarzyszenia
Społeczności Wiejskiej Potakówka
18:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg.
2) ++ Kazimierz (5 r. śm.), Stanisława (ona)
i Wiesława (ona) Syzdek
3) + Genowefa Kołek – od męża
Poza Parafią: + Andrzej Buda – od Zofii
i Wiesława z rodziną

Liturgiczna Służba Ołtarza

Koniec Wakacji 2017. Z tego
powodu chcemy przypomnieć wam co wydarzyło się podczas minionych już 2 miesięcy odpoczynku od szkoły.
Nasza wspólnota pełniła służbę na
różnych frontach udzielając się, a zarazem
formując na wyjazdach organizowanych
przez diecezjalne LSO. W tym roku udział
w turnusach Liturgicznej Służby Ołtarza
wzięli:
1. Tomasz Wietecha
2. Gabriel Buczyński
3. Jakub Buczyński
4. Dominik Marek
5. Patryk Kuźniarowicz
Ponadto starsi ministranci/lektorzy
odbywali praktyki podczas których uczyli
się posługi animatora. W tym roku był to:
1. pr. Jakub Krówka
Oczywiście nie zabrakło również
naszych animatorów na wakacyjnych turnusach, którzy sumiennie pełnili służbę:
1. an. Damian Betlej
2. an. Wiktor Kobak
Wszystko się kiedyś kończy i czas
wakacji również dobiegł końca. Mamy
nadzieję, że każdy z was odpoczął i teraz
jeszcze bardziej będzie się angażował
w posługę przy ołtarzu! (x.)

Ruch Światło – Życie
(oaza wakacyjna)

1. Barbara Grzesik
2. Kornelia Rozpara
3. Weronika Warchoł

Wakacje z Katolickim
Stowarzyszeniem Młodzieży
(KSM) - (Desznica)

1. Jakub Michalski

Wakacyjny konkurs LSO
W czasie wakacji trwał konkurs na
najgorliwszego ministranta. Najwięcej punktów zgromadzili: Jakub Buczyński, Gabriel
Buczyński, Piotr Potyrała, Patryk Kuźniarowicz. Zwycięzcy w nagrodę pojechali 30
sierpnia 2017 roku do Energyladii w Zatorze. Obecnie trwa konkurs na ministranta
miesiąca. (x.)

Spotkania grup
duszpasterskich w parafii
1. Liturgiczna Służba Ołtarza – poniedziałek,
4 września, g. 17:00.
2. Schola – czwartek, 7 września, godz.
16:00.

„PAMIĘTAMY”. DROGA
KRZYŻOWA W INTENCJI
OJCZYZNY
Pierwszego września 1939 roku
była piękna pogoda. Lato, które ja najbardziej lubię. Już nie tak upalne, ale ciągle
ciepłe. Na dzieci czekały spakowane tornistry i mundurki, które miały powitać nowy

rok szkolny. Ludzie jak każdego dnia wstawali do pracy i codziennych zajęć. Toczyło
się zwyczajne życie. Pierwsze bomby na
wyspie Wieluń i Westerplatte sprawiły, że to
zwyczajne życie zamieniło się na długie lata
w horror; w piekło, którego my byśmy nie
przetrwali.
Strach, głód, cierpienie i śmierć –
taka była codzienność od 1 września. Wojna
– dla nas straszne słowo, dla ludzi tamtych
czasów, nowa brutalna rzeczywistość. Dzieci
bardzo szybko dorosły, nie było lekcji
w szkole, ale długa lekcja przetrwania.
Niemcy i Sowieci mordowali
w straszliwy sposób i niewyobrażalne liczby
ludzi. Masowe groby dzisiaj odkopywane
nie dają nam zapomnieć o tysiącach i milionach okrutnie zabitych. Mogiły, którym
szumią do snu czerwone maki... Naszym
bohaterom... tak wielu ich było. Ginęli, bo
kochali Ojczyznę i drugiego człowieka.
Rozstrzeliwani krzyczeli: Jeszcze Polska nie
zginęła! To był patriotyzm, nie puste słowo,
ale pełna podziwu postawa. Kto dzisiaj
potrafi tak kochać? Kochać Ojczyznę aż po
grób. Ojczyznę, po Bogu najważniejszą.
Plenerowa
Droga
Krzyżowa
w Tarnowcu, przeżywana przez nas 31
sierpnia 2017 roku - to podziękowanie dla
i za bohaterów naszego narodu. Podziękowanie za pokój i dobry czas, w którym żyjemy. Idąc w modlitewnym orszaku ocalamy
od zapomnienia straszną, ale i piękną historię. Historię okrucieństwa i wspaniałych
ludzi. Często czytając ich życiorysy, patrzę
na stare fotografie wykonane przed wojną
i widzę cudowne twarze. Jest w nich ufność,
dobroć i marzenia. Marzenia, które wojna
brutalnie wyrwała im z serc.
Pamiętajmy, doceniajmy, szanujmy i kochajmy naszą Ojczyznę. Jola

UROCZYSTOŚCI
ODPUSTOWE W TARNOWCU
7 – 10 WRZEŚNIA 2017
ODPUST W ROKU 100. ROCZNICY OBJAWIEŃ W FATIMIE POŁĄCZONY
Z DOŻYNKAMI SANKTUARYJNYMI
07.09 CZWARTEK - ROZPOCZĘCIE
ODPUSTU - DZIEŃ MODLITWY ZA
CHORYCH I CIERPIĄCYCH
18:00 Uroczysta Msza Święta
21:00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ze
świecami na Małej Kalwarii
21:30 Apel Jasnogórski
08.09 PIĄTEK - DZIEŃ MODLITWY ZA
ZMARŁYCH
16:30 Spowiedź Święta
17:30 Nieszpory za Zmarłych
18:00 Msza Święta za Zmarłych. Procesja na
cmentarz połączona z modlitwami za zmarłych
21:00 Apel Jasnogórski oraz procesja
z Figurą Matki Bożej Tarnowieckiej
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09.09 SOBOTA - DZIEŃ MODLITWY
ZA RODZINY I MAŁŻEŃSTWA
17:30 Godzinki do Matki Bożej Tarnowieckiej
18:00 Uroczysta Msza Święta - o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała z udziałem
rodzin i małżeństw przeżywających srebrne
i złote jubileusze (małżonkowie przychodzą
z dziećmi)
21:00 Apel Jasnogórski
10.09 NIEDZIELA - CENTRALNE
UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE
7:00 Msza Święta z kazaniem
9:00 Msza Święta z kazaniem
11:00 Msza Święta odpustowa pod przewodnictwem Ks. Infułata Wiesława Szurka Wikariusza biskupiego ds. formacji kapłańskiej połączona z dożynkami sanktuaryjnymi
i Wojewódzkim zjazdem Sołtysów
16:00 Różaniec za zmarłych parafian i pielgrzymów
16:30 Msza Święta z kazaniem

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj ogólnopolskie dziękczynienie za
plony na Jasnej Górze. Naszą parafię reprezentuje delegacja z Ks. Proboszczem.
2. Dzisiaj zmiana tajemnic różańcowych –
w Sanktuarium o 16:00, we Wrocance
o 8:30.
3. W poniedziałek rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego Mszą św. o godz.
8:00 w Sanktuarium i o 9:00 we Wrocance.
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców,
nauczycieli, pracowników szkół do wspólnej
modlitwy.
4. W środę Nabożeństwo Fatimskie o godz.
19:00 poprowadzą parafie pw. św. Antoniego i parafia pw. św. Stanisława z Jasła.
Figurę poniosą strażacy z Potakówki i Wrocanki. Zapraszamy Parafian do wspólnej
modlitwy.
5. W czwartek, piątek i sobotę przeżywać
będziemy triduum przed odpustem. Czwartek – to dzień modlitwy za chorych i cierpiących. Mszy św. o 18:00 przewodniczy
Ks. Kapelan ze szpitala w Jaśle, błogosławieństwo lourdzkie i obrzęd namaszczenia
chorych. Piątek – to dzień modlitwy za
zmarłych. O 18:00 Msza św. za zmarłych;
procesja na cmentarz. Sobota – to dzień
modlitwy za rodziny i małżeństwa. O 18:00
Msza św. o uzdrowienie i uwolnienie duszy
i ciała z udziałem rodzin, małżeństw przeżywających srebrne i złote jubileusze. Niedziela – centralne uroczystości odpustowe –
suma o 11:00 pod przewodnictwem Ks.
Infułata Wiesława Szurka Wikariusza Biskupiego; dożynki sanktuaryjne i spotkanie
sołtysów z województwa. Msze św.
w odpust Narodzenia NMP o 7:00, 9:00,
11:00 i 16:30, we Wrocance o 15:00. Prosimy o pomoc organizacyjną i liczny udział
Parafian. Prosimy o pomoc strażaków,
KGW, służbę zdrowia, policję, grupy duszpasterskie oraz wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogą pomóc w czasie odpustu. Zapraszamy do udziału wieńce żniwne,

poczty sztandarowe OSP, szkół, KSM-u.
Będziemy wdzięczni za przyniesienie do
Domu Pielgrzyma ciasta na poczęstowanie
gości. O pomoc prosimy KGW, AK, Domowy Kościół, KSM, Oazę. Radnych prosimy
o zabranie plakatów odpustowych do swoich
wiosek i ich rozwieszenie.
6. W piątek, 8 września w parafiach Akt
Poświęcenia Parafii i Rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi.
7. W przyszłą niedzielę Różaniec św. poprowadzi o 8:30 Róża św. J. S. Pelczara.
8. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy
katolickiej. Są ciekawe artykuły.
9. Bardzo prosimy o porządki na grobach
naszych zmarłych do czwartku.
10. Dziękujemy Parafianom za nieustanną
troskę o Sanktuarium i ogrody sanktuaryjne.
Bóg zapłać za pracę: Janowi i Matyldzie
Gibadło, Józefowi Wójcikowi, Danucie
Paszynie, Małgorzacie Krzysztyniak, Janinie
Wiatr. Prosimy, aby w tym tygodniu – przed
odpustem, grupy odpowiedzialne za skalniaki uporządkowały je na uroczystości.
11. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 2
i 3 z Brzezówki, za ofiarę na Sanktuarium.
Msza św. za dobroczyńców w środę.
W sobotę na godz. 7:30 prosimy gr. 4, 5 i 6
z Brzezówki.
12. Bóg zapłać za złożone ofiary na poszkodowanych w nawałnicach. Zebrano 3920 zł.
13. Przy wejściu na cmentarz jest automat do
sprzedaży wkładów do zniczy. Można już
korzystać. Cena wkładów 2 zł i 5 zł.
14. Spotkania duszpasterskie: w poniedziałek o 17:00 Liturgiczna Służba Ołtarza,
w czwartek o 16:00 schola. Zapraszamy
dzieci i młodzież na pierwsze powakacyjne
spotkania a szczególnie tych, którzy chcieliby zostać ministrantami czy śpiewem chwalić Pana Boga.
15. Z radością pragniemy poinformować, że
dziś jest do nabycia pierwszy numer naszej
gazetki parafialnej „W sercu Maryi”. Będzie
to tygodnik, w którym znajdziecie ciekawe
artykuły i bieżące informacje dotyczące
życia naszej parafii: ogłoszenia, intencje
mszalne, udzielone sakramenty, itp. Zachęcamy do włączenia się w redagowanie tego
tygodnika. Gazetka jest dostępna na stolikach za ławkami. Dziś tylko 250 szt. Ofiara
– minimum 1 zł. Zapraszamy do lektury.
ks. Proboszcz

OCHRZCZENI
27/08/2017
LILIANA GĄSIOR
SZAFARZ: KS. GRZEGORZ WOLAN
03/09/2017
TYMOTEUSZ JAN PRZYBYŁA
SZAFARZ: KS. MARIUSZ
FIJAŁKIEWICZ

ŚLUBY
PAWEŁ KISIOŁEK
JOANNA ROZPARA
02/09/2017
małżeństwo błogosławił: ks. Grzegorz
Wolan
KRYSTIAN LIS
ANNA CZUBIK
02/09/2017
małżeństwo błogosławił: ks. Grzegorz
Wolan
DAWID ŚWIERZOWSKI
AGATA WIETECHA
02/09/2017
małżeństwo błogosławił: ks. Mariusz
Fijałkiewicz
W TROSCE O DOM BOŻY
(sprzątający 02/09/2017):
Marta Jasińska; Alina Gaweł; Urszula Muszyńska; Renata Such; Andrzej DubielBielski; P. Podraza; Sebastian Mędrek;
Dziura Piotr; Kazimiera Bielska; Janina
Brońska; Janina Aftanas; Agnieszka Strzeszyńska; Karolina Smyla; Elżbieta Lelko;
Maria Dziura; Beata Gierlicka; Barbara
Pawłowska; Dorota Pilat; Anna Lorenc;
Teresa Antoszak; Lucyna Pisula.
Bóg zapłać.
NEWS TYGODNIA

ZE SPOWIEDZIĄ JEST TROCHĘ
TAK JAK ZE ZMIANĄ
SKARPETEK. KIEDY ROBISZ TO
ZBYT RZADKO, TO MAŁO KTO CI
O TYM POWIE, ALE WSZYSCY
WOKÓŁ TO POCZUJĄ.
Ks. Tomasz Krzemiński

KANCELARIA PARAFIALNA
Czynna codziennie po Mszy św.,
oprócz niedziel i świąt
tel. (13) 4424252
Nasze konto: Parafia pw. Narodzenia
NMP, Tarnowiec 38
38-204 Tarnowiec
nr rach.:
BS Biecz o/Tarnowiec
48862710402005700016030001
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