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EWANGELIA
(Mt 21, 28-32)
Jezus powiedział do arcykapłanów
i starszych ludu: Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do
pierwszego i rzekł: Dziecko, idź dzisiaj
i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę,
panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do
drugiego i to samo powiedział. Ten odparł:
Nie chcę. Później jednak opamiętał się
i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę
ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy Jezus
rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam:
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami
do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości,
a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś
i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście
na to, ale nawet później nie opamiętaliście
się, żeby mu uwierzyć.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA
Go właśnie tam szukać – w sakramentach.
Ona jest także naszą Matką, nie bójmy się
iść razem z Nią piękną drogą różańcową.
W tym roku cała Polska podejmie
także inicjatywę: „Różaniec bez granic”
o której więcej informacji znajdziemy na
stronie parafialnej: 7 października 2017 r.
w całej Polsce odbędzie się wielka modlitwa
różańcowa. W 319 kościołach stacyjnych na

„BEZ ROZWAŻANIA
TAJEMNIC
NIE MA RÓŻAŃCA!”
To piękne zdanie pozostawił nam
Papież Leon XIII. Jest to niejako odpowiedź
na pytanie o sens odmawiania różańca powtarzania Pozdrowienia Anielskiego.
Wielu uważa różaniec za monotonną,
a nawet nudną modlitwę. Jednak różaniec
jest pięknym „spacerem” po życiu Jezusa do
którego zaprasza nas Maryja.
Rozpoczynamy październik. Ten
miesiąc upłynie nam pod znakiem różańca.
Codzienne nabożeństwa różańcowe mają
pomóc nam przybliżyć się do Jezusa medytując tajemnice Jego życia. Nie jest to proste
zadanie, jednak jeśli pozostaniemy tylko
przy powtarzaniu wyuczonych regułek bez
zagłębienia się w słowa i tajemnice faktycznie może być to dla nas nudna, monotonna
modlitwa.
Trwamy także w roku, gdy nasze
myśli w sposób szczególny kierujemy ku
objawieniom w Fatimie. Tam Maryja zaprasza nas do odmawiania różańca. Odmawiajcie codziennie różaniec, aby uzyskać pokój
dla świata i koniec wojny - Fatima
13.05.1917. Maryja ukazując się dzieciom
z Fatimy co miesiąc przypominała im
o potrzebie odmawiania tej modlitwy. Maryja jest tą, która pokazuje nam zawsze na
Jezusa. Pokazuje nam także gdzie mamy Go
szukać, gdy nam się zagubi. Tak jak Ona
znalazła Go w świątyni, tak my powinniśmy
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w różaniec, szeptając ciche Zdrowaś Maryjo,
chciejmy zapatrzeć się w życie naszego
Pana, by w naszej codzienności uczyć się
być jak On.
Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo
ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie
i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów
Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się
przed oczyma naszej duszy główne momenty
z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy
obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego
Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić
wszystkie sprawy, które składają się na życie
człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa,
przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie
(i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia
człowieka. W tajemnicach chwalebnych
odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje - św. Jan Paweł II (Rzym 7 XI
1983).
Magdalena Maraj

RÓŻANIEC

terenie 22 diecezji na obrzeżach Polski
zostanie podjęta wielka modlitwa o pokój dla
Polski i całego świata. „Różaniec do granic” jest kontynuacją ubiegłorocznej Wielkiej Pokuty, która odbyła się na Jasnej Górze. „Różaniec do granic” to wielkie wydarzenie religijne, które będzie przeżywane
w dwóch etapach. W pierwszej części wierni
o godz. 10.30 zgromadzą się w 319 kościołach stacyjnych, położonych wzdłuż całej
granicy Polski. Tam wysłuchają konferencji,
będą uczestniczyć w Eucharystii i przeżyją
adorację Najświętszego Sakramentu. Potem
udadzą się na wyznaczone miejsce, nazwane
„strefą modlitwy”, gdzie o godz. 14.00
odbędzie się modlitwa różańcowa za Polskę
i za świat, za polskie rodziny i o pokój
w naszym kraju i na całym świecie. W naszej
diecezji taka modlitwa odbędzie się w wyznaczonych kościołach stacyjnych: Polany,
Krempna, Gładyszów, Zdynia.
Każdego dnia w naszej świątyni
będziemy oddawać Maryi różne troski
i radości biorąc do ręki różaniec. Niech ten
październikowy czas będzie szczególnym
czasem zapatrzenia się w Jezusa przez Maryję. Przesuwając te małe ziarenka zebrane

„Módlcie się na Różańcu” – prosi Matka Boża – rozmawiając z dziećmi –
w Fatimie, Gietrzwałdzie, La-Salette,
w Lourdes.
„Przez tę modlitwę, wyprosicie łaski
potrzebne Wam i całemu światu”.
Dzieci – wypełniały polecenia Matki
Bożej. A my? Nie zawsze mamy czas
i chęci – bo „niemodne” – co innego nas
nęci. Matka Boża wie ile złego na świecie się dzieje i przez modlitwę różańcową możemy mieć nadzieję, że wszystko
odmieni się na lepsze. Październik –
miesiąc poświęcony Maryi. Śpieszmy
do kościoła – bo dzwon z wieży woła –
śpieszmy do naszej Matki – Ona na nas
czeka – Ona chce pocieszyć każdego
człowieka. Odmawiajmy różaniec
w domu – z rodziną lub w samotności
i ufajmy, że przez tę modlitwę łatwiej
trafimy do wieczności.
Obejmijmy Różańcem kraj nasz cały
a będzie to wzór dla innych wspaniały!!!
M.T

Eucharystyczny savoir-vivre
(cz.5)
Czynny udział wiernych w liturgii (A)
Tylko z wielkim trudem dałoby
się zliczyć dokumenty i instrukcje, które
od czasów Soboru Watykańskiego II
zostały wydane z myślą o czynnym
udziale wiernych w liturgii. Jak przekłada się ta teologiczna i liturgiczna teoria
na praktykę codzienności w parafiach?
Różnie,
bardzo
różnie.
Ale
w większości - marnie. Są oczywiście
ośrodki duszpasterskie, w których liturgia pachnie niebem i przyciąga wiernych, którzy chcą i mogą tego doświadczyć. Byłem i bywam nadal w takich
miejscach; człowiek wpada wtedy
w zachwyt, serce wypełnia radość...
A
potem
–
„twarde
lądowanie”
w parafialnych
realiach,
tworzonych
przez duchownych i świeckich... Dlaczego tak się dzieje, kto jest temu winien,
co zrobić, by było inaczej, po myśli
Kościoła, w imię zdrowej, chrześcijańskiej logiki? Wybieram tylko 12 wątków
do wspólnego ich rozważenia, choć jest
ich znacznie więcej.
Parę pytań do braci w kapłaństwie
Żaden z nas, księży, nie ucieknie od swojej cząstki odpowiedzialności
za kształt sprawowanej przez siebie
i w swojej wspólnocie liturgii. Stąd ta
propozycja rozważenia kilku podstawowych pytań:
• Gdzie my się tak podczas liturgii
wiecznie śpieszymy, że prawie zawsze
wybieramy wersje skrócone, proste,
ubogie – i na co dzień, i od święta?
• Kto nam dał prawo stawania ponad
przepisami świętej liturgii? Jakie straty
przyniesie i nam samym, i wiernym,
nasza księżowska „twórczość” (!!) antyliturgiczna – owe „hybrydy” liturgiczne,
poprawki wnoszone nawet do kanonu,
dziwactwa...?
• Dlaczego tak trudno nam, duchownym, dopuścić wiernych do tego, by –
po uprzednim przygotowaniu i podjęciu
systematycznej formacji – podjęli oni
funkcje, które z definicji do nich w liturgii należą?
• Czy nie zabiła nas już rutyna, powodująca zanik gorliwości, entuzjazmu,
zachwytu, a nawet osłabienie wiary?
• Czy pozwolimy jeszcze siebie reformować po latach kapłańskiej służby
i zwrócić sobie uwagę, że jednak robimy
coś źle, że może być lepiej, piękniej,
poprawniej, inaczej niż zwykle?
To są pytania nie tylko do osobistego rachunku sumienia np. na czas
rekolekcji; na odpowiedzi czeka Kościół,
któremu postanowiliśmy z pokorą służyć.
Pytanie do świeckich
Do świeckich kieruję właściwie
tylko jedno pytanie:
•
Kiedy
zechcecie
się
obudzić
i zaangażować w liturgię – ku chwale
Bożej i własnej radości, na pożytek
doczesny i wieczny? „Bo w tym właśnie
jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz!” Czyli: duchowni i świeccy – musimy podać sobie ręce w kształtowaniu

liturgii! Księża mają za sobą odpowiednią, długoletnią formację – ufajmy, że
stale pogłębianą; podpowiedzmy zatem
świeckim, co mogliby i powinni zrobić ze
swej strony zwłaszcza w odniesieniu do
Najświętszej Eucharystii. (cdn.)

ks. Aleksander Radecki

KĄTEM OKA
Rodzina bogata miłością
Pewna starsza Pani miała udar mózgu. Może dziwnie zabrzmi, ale jest kobietą
bardzo szczęśliwą. Wychowała pięcioro
dzieci, wyniańczyła z pewnością sporo
wnuków, dzisiaj zbiera żniwo swojej pracy.
Właśnie teraz, w tej ciężkiej chorobie widzi
jak dobrze wychowała swoje dzieci. Szanują
się tak, że aż dziwnie to wygląda w dzisiejszych czasach. Mają przy mamie dyżury,
czeszą ją, myją, karmią, całują. Mówię do
jednego z dzieci, że od tej ich miłości siostrzanej i braterskiej trudno oderwać oczu.
Mężczyzna mi odpowiada: taka powinna być
każda rodzina. Nasza babcia bardzo dbała
o wzajemną miłość i szacunek i już poszło
z pokolenia na pokolenie.
Jedna z córek starszej Pani jest
zakonnicą. Na wieść o chorobie mamy,
przyjechała na urlop miesięczny. Widuję ją
najczęściej przy łóżku chorej i zawsze
z uśmiechem. Nigdy nie lamentuje i nie
skarży się. Nie słyszę słów typu: co my teraz
zrobimy, jak sobie poradzimy, taki krzyż...
Nie, siostra zakonna jak i pozostałe dzieci
cieszą się, że mama wychodzi ze szpitala.
Będziemy mieli ją w domu - mówią, a tam
przecież łatwiej i mamie będzie dobrze
u siebie. Wszyscy mieszkają prawie „na
kupie” i będą sobie pomagać. Mama czuje
się coraz lepiej, zaczyna mówić. Myślę
sobie: Pan Bóg błogosławi...
Piękna rodzina i bogata, najbogatsza. Ja takich wartości w rodzinie nie zamieniłabym na nic na świecie. Co tam pieniądze,
samochody, firmy to wszystko nic. Ważna
jest miłość, wzajemny szacunek, dobro
i ludzie na których zawsze można polegać.
Jola

Z PARAFIALNEGO
SEKRETARZYKA
Ksiądz Jan Warzecha
W 1923 roku, probostwo w Tarnowcu objął ks. Jan Warzecha. Kolatorem
kościoła był wówczas dziedzic Kazimierz
Piliński, który zmarł w roku 1924. Nie mając
potomstwa, cały swój majątek zapisał swojemu siostrzeńcowi Janowi Leszczyńskiemu.
Ksiądz Jan Warzecha przybył do Tarnowca
z Jodłowej koło Jasła. Tu, w Tarnowcu
czekała na niego praca przy kościele, należało bowiem uzupełnić pokrycie dachowe
i uszczelnić odpowiednio dach, by uniemożliwić przedostawanie się wody opadowej do
wnętrza kościoła. W tym celu wybudowano
rusztowanie wewnątrz kościoła, które podtrzymywało sypiący się sufit.
Do uroczystości koronacji przygotowywano się
w parafii kilka lat.

Uroczystość koronacji Cudownej
Statuy Matki Bożej i Dzieciątka Jezus złotymi koronami miała szczególną wymowę
dla parafii. Przed koronacją odbył się proces
kościelny, mający na celu stwierdzenie
prawdziwości ilości dokonanych cudów za
przyczyną Cudownej statuy Matki Bożej
w Tarnowcu. W procesie tym brali udział
księża, lekarze i wierni, którzy dostąpili łaski
uzdrowienia. Każda z uzdrowionych osób
zeznawała przyczyny i okoliczności uzdrowienia pod przysięgą przed Krzyżem, na
zgodność z prawdą. W dowód wdzięczności
wierni składali niejednokrotnie wartościowe
i cenne przedmioty, które zostały powieszone wokół Cudownej Figury.
Ksiądz Jan Warzech prowadził
rozliczną korespondencję z zagranicą. Ofiary
napływały dla parafii od Polonii zagranicznych. Pomagały one bardzo wiele. W bardzo
trudnych warunkach i przy oporze części
parafian, dążył za wszelką cenę do budowy
nowego kościoła, ponieważ istniejący był za
mały na sanktuarium i w każdej chwili groził
zawaleniem.
Jan Leszczyński – ówczesny dziedzic Tarnowca, stał po stronie proboszcza,
dążąc do budowy nowego kościoła, ale na
zupełnie nowym miejscu, na swoich posiadłościach położonych poza terenem cmentarza.
Uroczystości koronacyjne odbywające się w 1925 roku miały miejsce po drugiej stronie Kopca Grunwaldzkiego. Zdania
odnośnie budowy nowego kościoła były
podzielone. Mała część parafian chciała
przeprowadzić gruntowny remont starego
kościoła i nakryć go blachą. Nieporozumień
w tym kierunku było bardzo wiele.
Kamień węgielny pod budowę
nowego kościoła połażono w dniu 8 września 1935 roku. Przez okres dwóch lat przygotowywano odpowiednio teren, wyrównywano miejsce pod nowy kościół i wykonywano ławy fundamentowe. Dzięki ofiarności
większej części parafian – zdołano wybudować nowy kościół w murach i nakryć go
blachą do chwili wybuchu Drugiej Wojny
Światowej. Wojna przerwała dalsze prace,
a przygotowane potrzebne materiały budowlane w postaci cegły w ilości 50 000 sztuk
okupant nakazał wywieść do miasta powiatowego Jasła. Dnia 8 września 1944 roku do
Tarnowca wkroczyła Armia Czerwona
i wysiedliła tutejszą ludność, ponieważ
wioska Tarnowiec znalazła się na linii pasa
frontowego, który trwał 5 miesięcy.
Niestety, mieszkańcy, nie zabrali
ze sobą Cudownej Statuy. Przewiózł ją pod
gradem kul, śpiewając pieśni do Matki Bożej, mieszkaniec parafii Jedlicze, pan Buczyński. Wóz na którym wieziona była
Cudowna Figura, był zaprzężony w krowy,
obrzucony dużą ilością ziemi padającej od
wybuchów pocisków. Sam woźnica w czasie
jazdy nie został nawet draśnięty przez pociski, podobnie Figura. Wiosną 1945 roku
w uroczystej procesji, Cudowna Statua
powróciła z Jedlicza do Tarnowca.
Oprac.: Małgorzata Patrzyk
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INTENCJE MSZY ŚW.
NIEDZIELA
01.10
7:00 1) + Teofila Roztocka – rozp. greg.
10:00 1) + Maria Prędka
2) ++ Władysław i Danuta Betlej – od Heleny i Edwarda Dubiel
3) Dziękczynna z okazji 30-lecia ślubu
Barbary i Zenona, z prośbą o Boże bł.
Poza parafią: + Stanisław Dzwonkowicz –
od rodziny Trybusów
Poza parafią: + Jan Gałuszka – od grupy 8
z Tarnowca
11:30 1) Za Parafian
2) + Władysław Polak – od sąsiadów
16:30 1) ++ Marian i Kazimiera Karaś
PONIEDZIAŁEK
02.10
7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od
rodziny Bigosów z Szebni
2) + Genowefa Kołek – od sąsiadów Kochanków
17:00 1) + Teofila Roztocka – greg.
2) + Władysław Polak – od sąsiadów
3) + Józef Markuszka – od sąsiadów Karp,
Piątkowscy i Bigos
Poza parafią: + Stanisław Dzwonkowicz –
od Zarządu Gminnego Związku OSP RP
Poza parafią: + Jan Gałuszka – od Łopatkiewiczów z Sądkowej
Poza parafią: + Monika Pudło – od Kamila
z rodziną
WTOREK
03.10
7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od
rodziny Bigosów z Szebni
2) + Genowefa Kołek – od Kółka Rolniczego w Roztokach
17:00 1) + Teresa Mazur
2) + Teofila Roztocka – greg.
3) + Władysław Polak – od rodziny Szyszka
z Roztok
Poza parafią: + Stanisław Dzwonkowicz –
od zespołu Potakowianek
Poza parafią: + Jan Gałuszka – od Janiny
Wiśniowskiej z rodziną
Poza parafią: + Monika Pudło – od Moniki
Pętlak z rodziną
ŚRODA
04.10
7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od
Katarzyny Górniak z Zimnej Wody
2) + Genowefa Kołek – od Posiniewiczów
z rodziną
3) + Teofila Roztocka – greg.
9:00 1) w intencji rocznika SP z Tarnowca
19:00 1) Za ofiarodawców
2) O Boże bł. i opiekę MBT dla ks. Tadeusza
Madeja z okazji imienin – od Rady Parafialnej
3) ++ Marian Siara w 4 r. śm. oraz Maria
i Stanisław
4) + Ryszard Tomasik z okazji urodzin – od
sąsiadów z Płocka
Poza parafią: + Stanisław Dzwonkowicz –
od Cecylii Wróbel z rodziną
Poza parafią: + Jan Gałuszka – od rodziny
Psiuków

Poza parafią: + Monika Pudło – od Marii
i Kazimierza Garbacik
CZWARTEK
05.10
7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od
kuzynki Stanisławy Kędra z rodziną
2) + Teofila Roztocka – greg.
3) O dobrego męża, uwolnienie, zdrowie
i potrzebne łaski dla Jadwigi
17:00 1) + Genowefa Kołek – od Agnieszki
Banaś z mężem i dziećmi
2) + Władysław Polak – od Czesława Szal,
kolegi z pracy z Jedlicza
3) + Józef Markuszka – od córki Niny
z mężem
Poza parafią: + Stanisław Dzwonkowicz –
od rodziny Wójcików
Poza parafią: + Jan Gałuszka – od Bernadety z rodziną
Poza parafią: + Monika Pudło – od rodziny
Giebułtowskich
PIĄTEK
06.10
7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od
chrzestnej Danuty z rodziną
2) + Teofila Roztocka – greg.
17:00 1) + Genowefa Kołek – od Marty
i Andrzeja Soboń
2) + Władysław Polak – od kuzynki Małgorzaty Wachel – Lecheta z rodziną
3) + Józef Markuszka – od wnuczki Magdaleny
Poza parafią: + Stanisław Dzwonkowicz –
od pracowników firmy Tek-Kart
Poza parafią: + Jan Gałuszka – od kolegi
z pracy Stanisława z żoną
Poza parafią: + Monika Pudło – od sąsiadów
SOBOTA
07.10
7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od
Bogusławy i Wojciecha Farbaniec
2) + Genowefa Kołek – od KGW z Roztok
17:00 1) ++ ks. Adam Garbacik i rodzice:
Jan, Antonina
2) + Teofila Roztocka – greg.
3) + Władysław Polak – od kuzyna Artura
Wachel z rodziną
Poza parafią: + Stanisław Dzwonkowicz –
od pracowników firmy Tek-Kart
Poza parafią: + Jan Gałuszka – od Elżbiety
i Leszka Niemczyków z Krosna
Poza parafią: + Monika Pudło – od sąsiadów z klatki

ŻARTY NIEPOŚWIĘCONE
Na jednej z uczelni student podchodził do egzaminu w sesji zerowej. Bardzo mu zależało na wcześniejszym terminie, ale też nie przygotował się jak
należy. Profesor, zdegustowany stanem wiedzy
młodego
człowieka,
otworzył
drzwi
i zwrócił się do oczekujących na egzamin:
- Przynieście siano dla osła.
- A dla mnie herbaty! - dodał egzaminowany.

***
- Jak działa twoja nowa pułapka na myszy?
- Doskonale, już trzy umarły ze śmiechu!
***

Ks. Mieczysław Maliński, przyjaciel Jana Pawła
II, podczas jednej ze swoich wizyt w domu papieskim nie posiadał się ze zdumienia, kiedy siostra
usługująca do stołu, Papieżowi przyniosła na
kolację rybę, a jemu podała na talerzu kurczaka.
Ks. Mieczysław zapytał: - Dlaczego? - Dostałeś
kurczę, bo kurczę jest tańsze - oznajmił
z uśmiechem Jan Paweł II.

DLACZEGO NASZE DZIECI
SĄ AGRESYWNE?
Dzisiejszy świat jest pełen agresji.
Politycy krzyczą na siebie z mównicy sejmowej, młodzież używa wulgarnych słów
w reality show, dzieci wyzywają się na ulicy,
lub hejtują na portalach społecznościowych.
Przyczyny takich zachowań jesteśmy skorzy
szukać poza naszym domem, obwiniając
kolegów naszych pociech, sąsiadów, znajomych, szkołę. Zapominamy, że równie często to właśnie dom rodzinny jest źródłem
takiego postępowania. Agresja nie zna granic i znajdziemy ją zarówno w rodzinach
trudnych jak i w tzw. „dobrych domach”.
Aby móc sobie z nią radzić należy poznać
mechanizm agresji i jej źródła tkwiące
w samym domu rodzinnym jak i poza nim.
Agresja w psychologii określana
jest jako działanie skierowane przeciwko
ludziom lub przedmiotom, związane z pojawieniem się takich stanów emocjonalnych
jak: rozdrażnienie, niezadowolenie, napięcie,
gniew, zagrożenie i strach. Wyróżnić możemy: przemoc fizyczną (agresję fizyczną),
przemoc słowną (agresję werbalną) oraz
przemoc bez użycia słów i kontaktu fizycznego. Objawy przemocy fizycznej to między
innymi: bicie, potrząsanie, kopanie, popychanie, plucie, drapanie, gryzienie, niszczenie lub uszkadzanie własności. Najbardziej
oczywiste przejawy agresji werbalnej to:
przezywanie, ubliżanie, wyśmiewanie, obrażanie, złośliwe uwagi, obelgi, wulgaryzmy,
grożenie, zastraszanie, ośmieszanie, plotkowanie, obgadywanie, czy hejtowanie na
portalach społecznościowych. Do mniej
oczywistych zachowań agresywnych z tej
grupy należy jeszcze skarżenie, czy manipulowanie związkami przyjaźni. Jeżeli chodzi
o przemoc bez użycia słów i kontaktu fizycznego wyróżnić tutaj możemy między
innymi: wrogie gesty, miny, czy pokazywanie języka.
Szukając potencjalnych źródeł
agresji należy skupić się na środowisku
rodzinnym, w którym możemy odnaleźć
wiele zachowań wywołujących w naszych
pociechach zachowania związane z przemocą. Podstawowymi czynnikami ją wyzwalającymi jest stosowanie przemocy między
rodzicami oraz w stosunku do dziecka
a także brak zaspokojenia istotnych potrzeb
latorośli, w tym potrzeby miłości, akceptacji
i bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że nasza
obojętność, czy brak zainteresowania sprawami dziecka mogą w konsekwencji wywołać zachowania nieaprobowane społecznie.
Wynika to z chęci naszej pociechy do zwrócenia na siebie uwagi. Niewskazana jest
także pobłażliwość i przyzwalanie dziecku
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na stosowanie agresji w stosunku do innych
członków rodziny czy zwierząt, ponieważ
wówczas nasza latorośl nie ma jasno wyznaczonych granic oraz klarownego przekazu co
jest dobre, a co złe.
Nie zapominajmy jednak, że wiele
potencjalnych źródeł agresji tkwi poza rodziną. Zwróćmy uwagę na kolegów, których
nasze pociechy traktują jako wzór. Kontrolujmy programy, które ogląda nasze dziecko
i gry komputerowe, w które gra. Pamiętajmy, że telewizja naszych czasów pełna jest
aktów przemocy i to nie tylko późnym wieczorem czy nocą. W wychowaniu zawsze
warto kierować się zasadą „ufaj, ale kontroluj”.
Na koniec nie zapominajmy, że nie
ma złych emocji. Złość jest naszym dzieciom również potrzebna w życiu. Ważne
jednak by była ona kreatywna a nie destrukcyjna, aby podczas jej wybuchu nie ranili
siebie samych ani osób wokół nich.
Katarzyna Janocha
Psycholog, nauczyciel w NSP
w Roztokach

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj o 16:00 rozpoczęcie nabożeństw
różańcowych; we Wrocance o 14:30 Różaniec, zmiana tajemnic różańcowych i Msza
św. O 15:45 dzieci klas III SP otrzymają
różańce – przyjdą z rodzicami. Różaniec
codziennie o 17:00, we Wrocance o 15:30.
2. Dzisiaj odpust w Warzycach – suma
o 11:30.
3. We wtorek o 16:30 w kościele w Tarnowcu rozstrzygnięcie konkursu gminnego „Dla
Maryi”. Zapraszamy dzieci i młodzież na
ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.
Dziękujemy Sponsorom i Pani katechetce
Edycie Koszyk za podjęcie trudu organizacyjnego i przygotowanie wystawy.
4. Rejonowa Pielgrzymka Róż Różańcowych, spotkanie kapłanów z dekanatu, Nabożeństwo Fatimskie w środę 4 października. O 18:30 konferencja do członków Żywego Różańca, o 19:00 Msza św. i procesja na
Kalwarię III Tysiąclecia; figurę poniosą
strażacy z Czeluśnicy. Liturgię poprowadzą
parafie: Jasło – Sobniów i Czeluśnica. Zapraszamy.
5. W tym tygodniu przypada Pierwszy
Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca; spowiedź codziennie od 6:30 i od 16:30; we
Wrocance w czwartek od 15:00. W I Czwartek i Piątek wystawienie Najświętszego
Sakramentu od 16:00. W sobotę różaniec
w intencji Obrony Życia, na Mszy św. błogosławieństwo matek oczekujących potomstwa. Chorych odwiedzimy w sobotę od g.
8:00 a ks. Mariusz wyjątkowo uda się do
chorych we wtorek (3 października) też od
godz. 8:00.
6. W sobotę rano nabożeństwo do Najświętszego Serca Maryi i różaniec dla tych co nie
mogą przyjść wieczorem.
7. 7 października w całej Polsce odbędzie się
wielka modlitwa różańcowa „Różaniec do
granic”; modlitwa o pokój dla Polski i całego

świata. Z naszej parafii przez Akcję Katolicką jest organizowany wyjazd do kościoła
stacyjnego w Polanach. Wyjazd z parkingu
przy kościele o 9:15. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii.
8. Spotkania duszpasterskie: w poniedziałek
o 16:15 kandydaci do bierzmowania kl. III
Tarnowiec; o 16:30 LSO; we wtorek o 16:15
kandydaci do bierzmowania kl. III Umieszcz
i szkoły spoza parafii; w czwartek o 16:00
schola a po Mszy Kółko biblijne; w piątek
o 16:00 Oaza młodsza (dzieci od kl. IV SP);
na Różańcu i Mszy św. o 17:00 Oaza starsza,
KSM. Serdecznie zapraszamy.
9. Różaniec w przyszłą niedzielę poprowadzą: o 9:30 Róża Niepokalanego Poczęcie
MB, o 11:00 Róża Niepokalanego Serca
NMP.
10. W niedzielę 8 października przeżywać
będziemy XVII Dzień Papieski pod hasłem:
„Idźmy naprzód z nadzieją”. Przed kościołami zbiórka na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin. Zapraszamy
wszystkich Parafian na różaniec ze św.
Janem Pawłem II przygotowany przez młodzież działającą we wspólnotach przy parafii
o g. 16:00.
11. WSD w Rzeszowie zwraca się z gorącą
prośbą o zbiórkę płodów rolnych (ziemniaki,
buraki ćwikłowe, warzywa, kapusta oraz
pszenica). Dary można składać do piątku
w garażu pod Domem Pielgrzyma.
12. Zachęcamy do zakupienia i czytania
prasy katolickiej. Są ciekawe artykuły. Za
ławkami jest wyłożona również gazetka
parafialna „W sercu Maryi”.
13. W sklepiku można nabyć kalendarze
rolnicze na 2018 r. (cena 20 zł).
14. Prosimy o porządki na grobach i na
cmentarzu. Groby świadczą o nas żyjących.
15. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 4
z Dobrucowej i gr. 1 z Potakówki, za ofiarę
na Sanktuarium. Msza św. za dobroczyńców
w środę. W sobotę na godz. 8:00 prosimy gr.
2 i 3 z Potakówki.
16. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Rozalię Wojdyłę z Wrocanki. Dobry Jezu, a nasz
Panie …
ks. Proboszcz

W TROSCE O DOM BOŻY
(sprzątający 30/09/2017):
Ewa Barańska i Wiktor; Lucyna Czernicka;
Anna i Robert Kołek; Sebastian Jaworski
i Sabina; Irena Szczypińska; Barbara Dubiel;
Grażyna i Mieczysław Buba; Kamila Betlej;
Zofia i Irena Świdrak; Sabina Laba; Magdalena Rybicka; Marek Łukaszewski; Renata
Wójcik. Bóg zapłać.

Z PLEBAŃSKIEJ KUCHNI

pać, postawić na ogniu i ugotować budyń. Ostudzić.
Utrzeć: 1 masło, ½ kostki margaryny, 2 łyżki
cukru pudru, ½ kieliszka spirytusu, dodać budyń.
Do utartej masy dodać 1 czekoladę mleczną
(można pomieszać gorzka+biała+mleczna)
Biszkopt upiec z 6 jaj.
Masa czekoladowa: utrzeć: ½ kostki masła, ½
kostki margaryny, 2 łyżki cukru pudru, gdy masa
utarta dodajemy stopniowo (1 kubek 18% śmietany) śmietanę.
1 galaretka wiśniowa, roztopić: 3 czekolady
gorzkie, ¼ mleka. Do utartej masy dodać ciepłą
czekoladę, a na koniec rozpuszczoną galaretkę
wiśniową w ½ szkl. wody. Na ciasto dać masę
czekoladową, na masę czekoladową dajemy masę
białą, później układamy ananasy pokrojone
i zalewamy 2 galaretkami truskawkowymi. Zamiast ananasów można dać śliwki kalifornijskie.

OCHRZCZENI
01/10/2017
MACIEJ MICHAŁ FABER
szafarz: ks. Jerzy Uchman

01/10/2017
EMILIA ANNA PASZYNA
szafarz: ks. Jerzy Uchman

01/10/2017
LENA MARIA CZUBIK
szafarz: ks. Jerzy Uchman

ODESZLI DO PANA
śp. Rozalia Wojdyła
26/09/2017
DOBRY JEZU A NASZ PANIE –
DAJ JEJ WIECZNE
SPOCZYWANIE

ŚLUBY
MAREK TOMASIK
MALWINA POPIELARZ
30/09/2017
małżeństwo błogosławił: ks. Jerzy
Uchman
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

Placek Jubileuszowy
Na początku ugotować i zrobić masę ananasową:
Utrzeć: 4 żółtka, ½ szkl. cukru, 1 budyń śmietankowy, 1 łyżka mąki pszennej.
1 puszka ananasa
Sok z ananasa i z delikatnie odciśniętych ananasów. Do soku dolać wody na ½ l. Utartą masę
z żółtek zalać gotującym sokiem, dokładnie utrze-
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