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EWANGELIA  

(Mt 1, 1-16.18-23) 

Rodowód Jezusa Chrystusa, 
syna Dawida, syna Abrahama. 

Abraham był ojcem Izaaka; Izaak 
ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy  
i jego braci; Juda zaś był ojcem 
Faresa i Zary, których matką była 
Tamar. Fares był ojcem Ezrona; 
Ezron ojcem Arama; Aram ojcem 

Aminadaba; Aminadab ojcem Na-
assona; Naasson ojcem Salmona; 
Salmon ojcem Booza, a matką była 
Rachab. Booz był ojcem Obeda,  
a matką była Rut. Obed był ojcem 

Jessego, a Jesse ojcem króla Dawi-
da. Dawid był ojcem Salomona,  

a matką była /dawna/ żona Uria-
sza. Salomon był ojcem Roboama; 
Roboam ojcem Abiasza; Abiasz 
ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; 
Jozafat ojcem Jorama; Joram oj-
cem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joata-
ma; Joatam ojcem Achaza; Achaz 

ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem 
Manassesa; Manasses ojcem Amo-
sa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz 
ojcem Jechoniasza i jego braci  
w czasie przesiedlenia babilońskie-

go. Po przesiedleniu babilońskim 

Jechoniasz był ojcem Salatiela; 
Salatiel ojcem Zorobabela; Zoroba-
bel ojcem Abiuda; Abiud ojcem 
Eliakima; Eliakim ojcem Azora; 
Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem 
Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud 
ojcem Eleazara; Eleazar ojcem 

Mattana; Mattan ojcem Jakuba; 
Jakub ojcem Józefa, męża Maryi,  
z której narodził się Jezus, zwany 
Chrystusem. Z narodzeniem Jezusa 
Chrystusa było tak. Po zaślubinach 
Matki Jego, Maryi, z Józefem, 

wpierw nim zamieszkali razem, 

znalazła się brzemienną za sprawą 
Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, 
który był człowiekiem sprawiedli-
wym i nie chciał narazić Jej na 
zniesławienie, zamierzał oddalić Ją 
potajemnie. Gdy powziął tę myśl, 

oto anioł Pański ukazał mu się we 
śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, 

nie bój się wziąć do siebie Maryi, 
twej Małżonki; albowiem z Ducha 

Świętego jest to, co się w Niej po-

częło. Porodzi Syna, któremu na-
dasz imię Jezus, On bowiem zbawi 
swój lud od jego grzechów . A stało 
się to wszystko, aby się wypełniło 
słowo Pańskie powiedziane przez 
Proroka: Oto Dziewica pocznie  

i porodzi Syna, któremu nadadzą 
imię Emmanuel, to znaczy: Bóg  
z nami. 

 

 

UROCZYSTOŚCI  

ODPUSTOWE W TARNOWCU 

  Podniosłość wrześniowego Odpu-

stu ku czci Matki Bożej w naszym Sanktua-

rium niewątpliwie podkreśla fakt, że przygo-

towania do tych wyjątkowych uroczystości 

rozpoczęliśmy już w czwartek uroczystą 

Mszą Świętą w intencji chorych i wszystkich 

tych, którzy im posługują. Podczas homilii, 

Ksiądz Kapelan z jasielskiego szpitala, 

podkreślił, że to właśnie ludzie chorzy są 

prawdziwym Skarbem Kościoła. Na zakoń-

czenie Eucharystii Pan Jezus obecny  

w Najświętszym Sakramencie, podszedł do 

wszystkich ławek, aby każdego chorego 

umocnić Swoją Obecnością.  

  W piątek, czyli w Święto Naro-

dzenia Najświętszej Maryi Panny podczas 

Mszy Świętej i procesji na cmentarz wyrazi-

liśmy, że nieustannie pamiętamy o naszych 

drogich zmarłych. W tym dniu, w czasie 

uroczystego Aktu Poświęcenia Kościoła  

i Rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi, po-

wierzaliśmy Matce Bożej całą naszą parafie.   

  Sobota, to dzień szczególnej mo-

dlitwy za rodziny i małżeństwa, zwłaszcza 

te, które przeżywają swoje srebrne i złote 

jubileusze. W czasie Eucharystii i Adoracji 

Najświętszego Sakramentu prosiliśmy  

o uwolnienie naszych dusz z wszelkiego 

grzechu i uzdrowienie ciał z każdej choroby.  

  Wreszcie dzisiaj, centralne Uro-

czystości Odpustowe. Gromadzimy się przy 

Chrystusowym Ołtarzu, aby dziękować za 

Narodzenie Maryi, które jest zapowiedzią 

przyjścia Zbawiciela świata. Przez Ręce Pani 

Rolniczego trudu dziękujemy także za 

wszystkie tegoroczne zbiory i Jej szczególną 

Opiekę.  

  Warto dziś, choć przez chwilę, 

zatrzymać się przy Maryi. Ona wie najlepiej, 

czego nam brakuje i czego potrzebujemy. 

Patrząc Jej głęboko w oczy, dziękujmy za to, 

że zawsze jest przy nas i zawierzajmy Jej 

naszą codzienność.  

Agnieszka Musiał 
 

Eucharystyczny savoir-vivre 

(cz.2) 

Wprowadzenie, 
czyli: „Od komina domu się nie 

zaczyna”  
  Cnotą królewską jest podobno 

punktualność. Jakże nam daleko do tej 

sprawności (cnoty) w odniesieniu do Eucha-

rystii – wystarczy stanąć sobie kiedyś przy 

drzwiach świątyni i popatrzyć... Punktual-

ność oznacza, że szanuję w najwyższym 

stopniu Tego, który mnie na swą Ofiarę  

i Ucztę zaprosił. Wyraża też szacunek dla 

Zgromadzenia liturgicznego, któremu moje 

spóźnienie zawsze przeszkodzi w skupieniu  

i modlitwie, a może nawet zgorszyć. Dlatego 

ideałem będzie przybycie do świątyni przy-

najmniej na pięć minut przed rozpoczęciem 

nabożeństwa i wyjście z kościoła dopiero po 

zakończeniu celebracji. Warto więc najzwy-

czajniej w świecie zmierzyć czas, potrzebny 

na dojście (dojazd) do domu Bożego i dodać 

jeszcze owe pięć minut, aby tej drodze towa-

rzyszył spokój i ów szczególny nastrój ocze-

kiwania na spotkanie z Panem. Przypomnij-

my sobie, że kościelne dzwony służą rów-

nież i temu, by przypomnieć o zbliżającej się 

godzinie sprawowania Eucharystii. Jest to 

zatem ostateczny sygnał do wybrania się  

w drogę. A jeśli przyjdziemy na miejsce 
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modlitwy nieco wcześniej, to przecież nie 

będziemy się nudzić...? 

  Dowodem na to, że świadomie 

przygotowujemy się do udziału w Mszy św., 

jest zachowanie postu eucharystycznego. 

Najstarsi Czytelnicy zapewne pamiętają, że 

owe przepisy postne były dawniej bardzo 

surowe wobec przystępujących do stołu 

Pańskiego. Dziś problemem dla wielu jest 

powstrzymanie się od pokarmów na godzinę 

przed przyjęciem Komunii św. (zwykła 

woda nie łamie postu, a dla chorych czas ten 

wynosi tylko 15 minut).Smutne światło na to 

wymaganie elementarnego szacunku dla 

Jezusa rzuca fakt, że wielu z nas (nie tylko 

najmłodsze dzieci!) je tylko... raz dziennie 

(czyli bez przerwy) i nawet podczas modli-

twy w świątyni potrafi żuć gumę, gdy już nic 

innego nie ma do dyspozycji. Osiągnięciem 

(?!) w pewnej polonijnej wspólnocie  

w Holandii stało się to, że dzieci nie rozwija-

ją już czekoladek podczas... Przeistoczenia! 

Zaś przy wejściu do paryskiej katedry De 

Notre Dame w kilkunastu językach (w tym 

pismem obrazkowym) pokazane jest, co 

wchodzący do tej szacownej świątyni ma 

zrobić... z papierosem! Czy i w tym wzglę-

dzie będziemy gonić Europę? (cdn.) 

ks. Aleksander Radecki  
 

Modlitwa do Krzyża  

Świętego 

 

Boże Wszechmocny, któryś 

cierpiał na Krzyżu za wszystkie 

nasze grzechy – bądź przy  

moim boku 

Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa 

– bądź moją nadzieją 

Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa 

– wszczep we mnie wszelkie 

dobro 

Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa 

– oddal ode mnie wszelkie zło 

Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa 

– spraw abym otrzymał  

zbawienie 

Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa 

– oddal ode mnie  

niespodziewaną śmierć 

Krzyżu Święty Jezusa Chrystusa 

– wybaw mnie od nieszczęść 

doczesnych.  

 

Jezu Ukrzyżowany, miej litość 

nade mną. Rozkaż, aby zły duch 

uciekł ode mnie na wieki wie-

ków. Amen. 

 

Na cześć Drogiej Krwi Jezusa 

Chrystusa. Na cześć Wcielenia 

Jego, aby przez Krzyż doprowa-

dził nas do życia wiecznego, tak 

prawdziwie, jak Jezus Chrystus 

narodził się z Dziewicy i ukrzy-

żowany był w piątek i trzeciego 

dnia zmartwychwstał. Boże wy-

słuchaj mnie i od wszelkiego zła 

zachowaj mnie. Amen. 

KĄTEM OKA  

Dżungla 
  Oglądając niedawno film przyrod-

niczy pomyślałam sobie, że relacje między 

ludźmi niczym nie odbiegają od relacji jakie 

panują między zwierzętami. Młody chłopak 

powiedział mi też, że życie to dżungla.  

I niestety muszę przyznać mu rację.  

  W moim filmie przyrodniczym 

była scena, gdzie lwy goniły młodą sarenkę. 

Była najsłabsza w stadzie i napastnicy zaraz 

to wyczuli. Rozumiem zwierzę, jest po 

prostu głodne i dlatego zabija.  

  Przeczytałam parę dni temu coś, co 

mnie bardzo poruszyło. W pewnej stadninie 

koni pracowała grupa młodych ludzi. Był 

między nimi chłopak z zespołem Downa. Ci 

tzw. normalni i inteligentni przedstawiciele 

grupy od razu wyczuli słabszego. Zaszczuli 

go swoim wyśmiewaniem a na koniec pobili.  

Z takimi przypadkami spotykamy się każde-

go dnia. Słabym się mówi: musisz walczyć, 

nie daj się. Syn mojej koleżanki chodził na 

karate, ale z tego zrezygnował. Zapytałam co 

się stało a jego mama mi odpowiedziała: on 

nie chce się bić... teraz chodzi uczyć się grać  

w orkiestrze. Zwierzę zabija słabszego, bo 

jest głodne. Dlaczego robi to człowiek?  

  Różnimy się od zwierząt tym, że 

mamy rozum. Nie wiem tylko gdzie szukać 

rozumu u ludzi okradających ofiary wypad-

ku? U nich widać tylko instynkt hieny. 

Gdzie szukać rozumu u ludzi żerujących na 

innych, na biednych czy naiwnych? To tylko 

szczwane lisy... 

  Życie to dżungla. Jesteśmy lwami, 

inni są wilkami a jeszcze inni słabymi za-

jączkami. Zabijamy czasem żeby przeżyć  

a czasem z pazerności czy zwykłego barba-

rzyństwa. Walczymy jak lwy o swoje teryto-

rium czy też o kobiety jak samce o samice. 

Mamy rozum i co z tego?  

  Ratunkiem przed zezwierzęceniem 

jest dla nas wiara, rozum to za mało. Wiara  

i dusza różnią nas od zwierząt. Myślę, że 

wiara nas ubogaca. Walka o cokolwiek 

wydaje się bezsensowna a słabszy jest dla 

nas tak samo ważny i piękny jak ten najsil-

niejszy. Wiara to dla nas życie poza dżunglą, 

w lepszym świecie już tutaj na ziemi. Wiara 

to miłość a nie chęć posiadania. Jestem 

człowiekiem rozumnym, bo wierzę...  Jola 

Z PARAFIALNEGO  

SEKRETARZYKA 

Ksiądz Walenty Rawicz  
Karwowski 

 

  W roku 1785 kiedy to z niezna-

nych przyczyn wybuchł wielki pożar, który 

strawił prawie całe Jasło, spłonął także 

klasztor Ojców Karmelitów, którego władze 

austriackie nie pozwoliły już nigdy odbudo-

wać. Ocalała z pożogi Cudowna Statua 

Matki Bożej zwana Węgierską lub Jasielską. 

Okupant austriacki uznał ją za własność, tzn.  

z Funduszu Religijnego i nie pozwolił by 

pozostała w kościele Farnym w Jaśle, który 

był zbudowany z kamienia i ocalał. Rządowi 

bowiem i Gubernatorstwu Lwowskiemu nie 

podobały się pielgrzymki spieszące zewsząd 

do Cudownej Statuy Matki Bożej .Wskazano 

ks. Dziekanowi Karwowskiemu przewieźć 

statuę do Dukli i umieścić w zakrystii. 

Ksiądz Karwowski rozkazu nie wykonał lecz 

skrył ją w Jaśle, przez 4 lata nie wiedziano 

gdzie się znajduje. Ksiądz Karwowski wpły-

nął na właścicielkę dóbr tarnowieckich, 

panią Katarzynę Kuropatnicką z Łętowskich, 

która była opiekunką Ojców Karmelitów, 

aby poczyniła starania u władz o odstąpienie 

Figury dla kościoła w Tarnowcu. Kolatorka 

powołując się na liczne zasługi rodziny dla 

dworu cesarskiego, zwróciła się w tej spra-

wie do Guberni Lwowskiej, gdzie władze 

zgodziły się i sprzedały figurę za 16 reńskich 

i 30 groszy. 

  Na wystawienie Cudownej Statuy 

w Tarnowcu zezwolił biskup tarnowski  

Florian Janowski pismem z dnia 8 marca 

1789 roku. Cena Figury została wyznaczona 

przez snycerza Bartłomieja Baczyńskiego  

z Jasła. W wigilię Zwiastowania Najświęt-

szej Maryi Panny w dniu 24 marca 1789 

roku bez uroczystości – na którą władze nie 

pozwoliły – Cudowną Statuę umieszczono  

w kościele tarnowieckim, w pół drewnianym 

w pół murowanym z kamienia, krytym gon-

tem, zbudowanym przez ks. Karwowskiego 

około roku 1760. Cudowna Statua słynęła od 

dawna licznymi łaskami i cudami. Tu  

w Tarnowcu, w miejscu słynącym z licznych 

łask i ukojeń dla duszy każdego człowieka, 

znalazł pocieszenie już nie jeden.    

Małgorzata Patrzyk 

 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 

10.09.2017 

7:00- Dziękczynna za 45 lat małżeństwa,  

z prośbą o Boże bł. i opiekę MBT 

9:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg 

2) + Henryk Betlej w 6 r. śm. 

3) Dziękczynna w 30 rocz. ślubu Ali i Zbi-

gniewa Przebięda 

4) + Andrzej Buda – od Tockich z Jasła 

11:00- 1) Za Parafian 

2) + Małgorzata Ciepiela 

3) + Mieczysław Syrek – w 28 r. śn. 

16:30- + Edward Libuszewski – od żony 

 

PONIEDZIAŁEK 

11.09.2017 

7:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg 

2) Dziękczynna z okazji 60 rocz. urodzin 

Heleny, z prośbą o dalsze Boże bł. dla rodzi-

ny i dzieci 

18:00- 1) ++ Anna i Józef 
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2) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od 

wnuczki Elżbiety z rodziną 

3) + Józef Trybys – od OSP Potakówka 

4) + Andrzej Buda – od Haliny i Stanisława 

Dulian 

 

WTOREK 

12.09.2017 

7:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg 

2) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od wnuka 

Jakuba z rodziną 

3) + Zofia, Bronisław Tomasik 

18:00- 1) + Tadeusz Lepucki w r. śm. 

2) + Józef Trybus – od swatowej i rodziny 

Gruszka z Kopytowej 

3) + Genowefa Kołek – od męża 

4) + Andrzej Buda – od rodziny Stachacz 

 

ŚRODA 

13.09.2017 

7:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg 

2) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od chrze-

śnicy Marysi 

18:00- 1) Za ofiarodawców 

2) + Józef Trybus – od rodziny Hańbów 

3) + Genowefa Kołek – od męża 

4) Dziękczynna za 5 lat sakramentu małżeń-

stwa Doroty i Tomasza oraz opiekę MBT  

i Boże bł. dla Róży w 1 rocz. urodzin 

5) + Stanisława (ona) Lepucka – od rodziny 

Podrazów 

 

CZWARTEK 

14.09.2017 

7:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg 

2) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od rodziny 

Ochwatów z Łask 

18:00- 1) + Józef Trybus – od Henryki  

i Stanisława Kasprzyków z Polanki 

2) + Genowefa Kołek – od syna Marcina 

3) Dziękczynna w 50 rocz. ślubu Sabiny  

i Mariusza Dubielów, z prośbą o Boże bł.  

i zdrowie 

4) + Jan Gałuszka – od sąsiadów 

 

PIĄTEK 

15.09.2017 
7:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg 

2) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od rodziny 

Gałuszków 

18:00- 1) + Jan Sajdak w 4 r. śm. 

2) + Józef Trybus – od współpracowników 

firmy SURET 

3) + Genowefa Kołek – od Katarzyny  

z rodziną 

4) + Stanisława (ona) Lepucka – od rodziny 

Zając z Roztok 

 

SOBOTA 

16.09.2017 

7:00- 1) + Elżbieta Sorys – greg 

2) + Józefa (ona) Dzwonkowicz – od rodziny 

Wiktorskich 

3) O Boże bł. dla rodziny Pacochów 

18:00- 1) Dziękczynna w 50 rocz. ślubu 

Amelii i Józefa 

2) Dziękczynna w 26 rocz. ślubu Zdzisława  

i Joanny 

3) + Genowefa Kołek – od rodziny Polak 

4) + Czesław Bochnia – od rodziny Bućko 

GOŚĆ W DOM – BÓG W DOM 

  Jednym z moich ulubionych fil-

mów jest „Znachor”. Oglądałam go wielo-

krotnie i za każdym razem zwracam uwagę 

na inną scenę. Ostatnio gdy patrzyłam jak 

Antoni Kosiba (Profesor Wilczur) szedł 

polną drogą między łanami zbóż, zatęskni-

łam za spokojem polskiej wsi. Za ciszą,   

harmonią i prostotą życia. Gdy bohater filmu 

dochodzi do jednego z domostw, pyta go-

spodarza, czy może przy nim usiąść. Gospo-

darz zaprasza, częstuje wodą i na koniec 

przyjmuje do pracy i pod swój dach  niezna-

jomego człowieka.  

  Czasy się zmieniły, a raczej to my 

zmieniliśmy się. Wpuścić obcego do domu – 

nie każdego na to stać. Urządziliśmy się 

pięknie i wieczorkiem lubimy sobie usiąść 

wygodnie przed tv i najlepiej, żeby był 

święty spokój. Ciężko otworzyć drzwi  

a jeszcze ciężej serce i przyjąć na jedną noc 

pielgrzyma. Poświęcić mu chwilę, wysłu-

chać, porozmawiać.  

  Moja znajoma była na pielgrzymce 

w Brazylii. Nocowała w prywatnych do-

mach,  nie znajduje słów dla ludzi,  którzy ją 

przyjmowali. Mówi,  że pytali, co lubi jeść  

i to jej przygotowywali. Rozpieszczali mnie 

– opowiadała ze śmiechem. 

  Im biedniejszy kraj, tym gościn-

niejszy. Na oścież otwierają się drzwi ubo-

gich ludzi, bo otwierając je pielgrzymowi 

wiedzą,  że przychodzi do nich Chrystus. My 

już chyba o tej prawdzie zapomnieliśmy,  

albo nie chcemy pamiętać. Czasem coś do 

mnie dociera, że Pan Jezus kiedyś się upo-

mni, kiedyś zapyta... Co ja wtedy odpo-

wiem?  

  Wesprzeć ubogiego, wspomóc 

człowieka w potrzebie czy przyjąć pielgrzy-

ma, to inaczej kochać i dać coś z siebie 

drugiemu. Po to żyjemy, dla tej miłości, 

chociaż to może głupio brzmi, ale dla miło-

ści do bliźniego. Przyjmując pielgrzyma, to 

jakby iść razem z nim. Każdy z nas wędruje 

do jednego domu – do nieba. Jedni podejmu-

ją trud, inni w tym trudzie pomagają. 

Wszystko jest ważne i wszystko cieszy 

naszego Pana. Gość w dom – Bóg w dom. 

 Jola    

GDY WYBIERZESZ SIĘ  

W DROGĘ Z JEZUSEM 

Jest taki maleńki, że schowany w dłoni. Jest  

taki ogromny, że przed złem obroni. Jest tak 

mi bliski, że gdy smutku pora, gdy łza ucieka 

gdy dusza jest chora, jeszcze goręcej dłoń się 

zaciska i znamię wyciska – ks. Krzysztof 

Pawlina 

  14 września w Kościele obcho-

dzimy święto Podwyższenia Krzyża Święte-

go. Gdy w 70 roku zdobyto i zburzono Jero-

zolimę rozpoczęły się prześladowanie chrze-

ścijan. Dopiero po ich ustaniu (trwały ok. 

300 lat) św. Helena kazała szukać Krzyża 

Jezusa. Krzyż został odnaleziony. Co do 

daty historycy nie są zgodni, podawany jest 

rok 320, 326, 330 natomiast za dzień przyję-

to 13 lub 14 września. 13 września 335 r. 

odbyło się uroczyste poświęcenie dwóch 

bazylik wybudowanych w związku ze znale-

zieniem Krzyża Pana Jezusa. Na pamiątkę 

tych wydarzeń obchodzimy w Kościele 

uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego.  

  Święto to może skłonić nas do 

zapatrzenia się na nasz stosunek do krzyża. 

Krzyż jest  wyjątkowym symbolem w chrze-

ścijaństwie. Jak pisze św. Paweł w 1 Liście 

do Koryntian Nauka bowiem krzyża głup-

stwem jest dla tych, co idą na zatracenie, 

mocą Bożą zaś dla nas, którzy dostępujemy 

zbawienia (1 Kor 1, 18). Krzyż, który uwa-

żany był za znak hańby dla nas stał się zna-

kiem zbawienia. W Wielki Piątek adorujemy  

i całujemy krzyż, oddajemy mu szczególną 

cześć i szacunek, wieszamy go w domach  

i nosimy na piersi.  

  To ten krzyż, który czcimy, wi-

dzimy, słuchamy o nim, czytamy w Piśmie 

św., ale nie zapominajmy o naszym codzien-

nym krzyżu. Ten jest czasem o wiele więk-

szym wyzwaniem niż wielkopiątkowe uca-

łowanie krzyża.  

  Mamy różne krzyże. Jedni więk-

sze, drudzy mniejsze. Dla nas jednak mogą 

być to największe i najcięższe krzyże na 

świecie. Gdybyśmy czasem mogli się nimi 

zamienić z innymi ludźmi, może oni potrafi-

liby znaleźć na nie jakieś rozwiązanie, ale to 

nasze krzyże. Możemy je dzielić z innymi, 

jednak nikt z nas nie poniesie i nie przeżyje 

ich za nas. Możemy jednak pomagać sobie  

w dźwiganiu codziennych krzyży.  

  Krzyż jest prawdziwym spraw-

dzianem wiary, by w sytuacji, z której po 

ludzku nie widzimy wyjścia, która nas przy-

tłacza nie zwątpić w Boża opiekę i Opatrz-

ność, by to wszystko co dzieje się w naszym 

życiu ufnie Mu zawierzyć, żeby zaufać, że 

On się tym zajmie, jeśli tylko Mu na to 

pozwolimy i będziemy współpracować  

z łaską. Jezus pokazuje nam jak nieść swój 

życiowy krzyż. Idąc na Golgotę Chrystus 

niesłusznie niósł krzyż, nie było w Nim 

żadnej winy, nie zrobił nic złego. Jednak 

cierpiał. W tym cierpieniu wytrwale niósł 

ciężar spotykając na drodze ludzi, przyjmu-

jąc pomoc Szymona, spojrzenie Matki …, 

pocieszając płaczące niewiasty. Idąc drogą 

krzyżową Jezus doznał upokorzenia, wstydu, 

niewyobrażalnego bólu. Nasze życie też jest 

taką drogą krzyżową, też spotykamy ludzi, 

też doznajemy bólu czy upokorzenia. Jak 

należy nieść swój krzyż? 

  Tak jak niósł go Jezus. W jedności 

z Panem Bogiem, z Ojcem. W zaufaniu. 

Wielką odwagą i wiarą wyróżnia się czło-

wiek, który umie dziękować za swój krzyż, 

który umie go kochać. Niekiedy tego trzeba 

się uczyć latami, by potrafić przyjąć krzyż  

i jak Jezus przytulić go do siebie. Niech 

święto Podwyższenia Krzyża Świętego uczy 

nas zapatrzenia na krzyż jako na znak nasze-

go zbawienie. Niech to będzie także czas 

zastanowienia się nad naszymi życiowymi 

krzyżami i zaproszenia do nich Jezusa.  

Droga dla wszystkich ta sama, tylko krzyże 

inne. Każdy ma swój osobisty, niepowtarzal-

ny, ciężki. Tylko wtedy nie przygniecie Cię 
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jego ciężar, gdy wybierzesz się w drogę  

z Jezusem - ks. Krzysztof Pawlina. 

Magdalena Maraj 

SPOTKANIA GRUP  

DUSZPASTERSKICH  

W PARAFII 

 

1. Liturgiczna Służba Ołtarza – poniedziałek, 

11 września, g. 17:00. 

2. Akcja Katolicka – środa, 13 września, po 

Mszy św.  

3. Schola – czwartek, 14 września, godz. 

16:00. 

4. Oaza młodsza – piątek, 15 września,  

g. 17:00. 

5. Oaza starsza – piątek, 15 września,  

g. 18:00. 

6. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży – 

piątek, 15 września, g. 18:00.  

KATECHEZA DLA  

KANDYDATÓW  

DO BIERZMOWANIA 

1. kl. III gimnazjum w Tarnowcu – ponie-

działek, 11 września, g. 17:00. 

2. kl. III gimnazjum w Umieszczu i ucznio-

wie klas III gimnazjum spoza parafii – wto-

rek, 12 września, g. 17:00. 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dzisiaj odpust Narodzenia NMP i 92 

rocznica koronacji Koronami Papieskimi 

Figury MBT. Msze św. o 7:00; 9:00; 11:00  

i 16:30. Sumie odpustowej o 11:00 prze-

wodniczy Ks. Infułat Wiesław Szurek – 

delegat biskupi. Dzisiaj można zyskać od-

pust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Msza św. we Wrocance o 15:00. 

2. W poniedziałek w Dębowcu spotkanie 

Rodziny Radia Maryja – Msza św. o 18:00. 

Zapraszamy do udziału.     

3. W czwartek święto Podwyższenia Krzyża 

Świętego – odpust w Jaszczwi.  

4. Piesza Pielgrzymka z Rzeszowa do Dę-

bowca prosi nas o nocleg z soboty na nie-

dzielę w rodzinach naszej parafii. Jeśli ktoś 

może przyjąć pielgrzymów – prosimy, aby  

w tym tygodniu zapisać się w zakrystii,  

a w sobotę przyjść po pielgrzymów po Mszy 

św. wieczornej ok. godz. 19:00. O pomoc  

w rozprowadzaniu pielgrzymów prosimy 

Domowy Kościół, AK, młodzież z KSM-u  

i LSO – będzie ponad 200 osób. Bóg zapłać 

za wrażliwe i pomocne serca.  

5. Spotkanie duszpasterskie: w poniedziałek 

o 17:00 zbiórka ministrantów (zapraszamy 

chętnych do służby liturgicznej w naszym 

Sanktuarium); w środę na Mszy św. spotka-

nie dzieci klas III SP i rodziców – jako co-

miesięczne spotkanie przygotowujące do 

Pierwszej Komunii św.; po Mszy św. spo-

tkanie AK; w czwartek o 16:00 spotkanie 

scholii parafialnej; w piątek o 17:00 spotka-

nie Oazy młodszej (dzieci od kl. IV SP); na 

Mszy św. o 18:00 spotkanie Oazy starszej, 

KSM-u. Serdecznie zapraszamy do włącza-

nia się w grupy duszpasterskie.     

6. Katechezy dla kandydatów do bierzmo-

wania: w poniedziałek o 17:00 klasa III 

gimnazjum z Tarnowca; we wtorek o 17:00 

kl. III gimnazjum z Umieszcza i szkół poza 

parafią. Przypominamy, że sakrament 

bierzmowania przyjmuje się w swojej para-

fii.   

7. W niedzielę 17 września rocznica najazdu 

Sowietów na Polskę w 1939 roku. Zbiórka 

do puszek na Radio Via. Różaniec św. po-

prowadzą o 9:30 Róża bł. Karoliny Kózki,  

o 11:00 Róża MB Gromnicznej.  

8. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej. Są ciekawe artykuły.  

9. Dziękujemy Parafianom i Gościom za 

troskę o nasze Sanktuarium i o ogrody. Bóg 

zapłać za wszelkie dary duchowe i material-

ne.  

10. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 4, 

5 i 6 z Brzezówki, za ofiarę na Sanktuarium. 

Msza św. za dobroczyńców w środę.  

W sobotę na godz. 8:00 prosimy gr. 7  

z Brzezówki i gr. 1 z Dobrucowej.   

11. Za ławkami jest wyłożona gazetka para-

fialna „W sercu Maryi” – zachęcamy do 

zakupienia. Ofiara minimum 1 zł. Zachęca-

my również do włączenia się w redagowanie 

tego tygodnika.                       ks. Proboszcz 

ŚLUBY 

 

 

 

 

 

 

 

ADAM JODŁOWSKI 

EDYTA STEFANIEC 
09/09/2017 

małżeństwo błogosławił: ks. Jerzy 

Uchman 

  

DAMIAN CHUDY 

MONIKA PILCZUK 
09/09/2017 

małżeństwo błogosławił: ks. Józef 

Dziadosz 

W TROSCE O DOM BOŻY 

(sprzątający 09/09/2017): 

Katarzyna Forc; Piotr Lepucki; Krystian 

(nazwisko nieczytelne); Tomasz Potyrała; 

Anna Betlej; Alina Pac; Magdalena Orze-

chowicz; Wiktoria Orzechowicz; Zofia 

Dobrowolska; Lidia Lubaś; Agnieszka  

i Szymon Dubiel; Wacław i Anna Buba; 

Krystyna Zygmunt; Janina Ochwat; Zofia 

Augustyn; Czesława Orzechowicz; Alicja 

Orzechowicz; Krystyna Gałuszka; Teresa 

Twaróg; Iwona Jakieła; Eugeniusz Jakieła; 

P. Goleń; P. Przybyła; Stanisława (nazwisko 

nieczytelne); Anna Bukowska; Bernadeta 

obszańska; Helena Góra.       Bóg zapłać.   

NEWS TYGODNIA 

 

NAJLEPSZYM SALONEM  

KOSMETYCZNYM JEST  

KONFESJONAŁ  

I KIEROWNICTWO DUCHOWE -  

ZA DARMOCHE. 
Ks. Piotr Pawlukiewicz 

 

ŻARTY NIEPOŚWIĘCONE 

Syn zrobił wreszcie prawo jazdy i prosi ojca 

o pożyczenie samochodu. Ojciec ostro: 

– Popraw oceny w szkole, przeczytaj Biblię  

i zetnij włosy, to wrócimy do tematu. 

Po miesiącu chłopak przychodzi do ojca  

i mówi: – Poprawiłem stopnie, a Biblię znam 

już prawie na pamięć. Pożycz samochód! – 

A włosy? – Ale tato! W Biblii wszyscy: 

Samson, Mojżesz, nawet Jezus mieli długie 

włosy! – O, widzisz, synku! I chodzili na 

piechotę... 

Z PLEBAŃSKIEJ KUCHNI 

 

Schab z orzechami 

Składniki: 

1,5 kg schabu; 1 cebula; 3 dag niesolonych 

orzeszków; 1 kajzerka; tymianek; gałka 

muszkatołowa; 2 łyżki oleju; 1 jajko; pieprz; 

sól. 

Wykonanie: 

Schab umyć i osuszyć, natrzeć solą  

i pieprzem, zawinąć w folię i pozostawić na 

noc. Cebulę obierz i posiekaj, zrumień na 

łyżce oleju, dodaj pokruszoną bułkę, przełóż 

do miseczki. Upraż orzechy, wymieszaj  

z cebulą i bułką, tymiankiem, gałką muszka-

tołową i jajkiem. Schab natnij wzdłuż, two-

rząc głęboką kieszeń, nałóż farsz. Posmaruj 

olejem. Ułóż w brytfannie. Piecz 1,5 godz. w 

temp. 1800C, podlewając sosem spód pie-

czeni.          

 

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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