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XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA 

 
EWANGELIA  

(Łk 19, 1-10) 

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez 

miasto. A był tam pewien człowiek, imie-

niem Zacheusz, zwierzchnik celników  

i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zoba-

czyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z po-

wodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na syko-

morę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 

miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to 

miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: 

«Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś 

muszę się zatrzymać w twoim domu». Ze-

szedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozra-

dowany. A wszyscy widząc to szemrali: «Do 

grzesznika poszedł w gościnę». Lecz Zache-

usz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto poło-

wę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo 

w czym skrzywdziłem, zwracam poczwór-

nie». Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś 

zbawienie stało się udziałem tego domu, 

gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem 

Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić 

to, co zginęło». 

ŚWIĘTY ZNACZY  

ODDZIELONY 

  Świętość – dziś trochę przerekla-

mowana. Kojarzy nam się zazwyczaj ze 

złotą aureolką i świecącymi aniołkami, ale to 

nie tak. Mamy tylu znanych z nazwiska  

i imienia świętych i błogosławionych. Za-

zwyczaj znamy historię życia tych osób, 

wiemy jacy byli i czym „zasłużyli” na świę-

tość.  

  1 listopada wspominamy Wszyst-

kich świętych, wierzymy, że wśród tych 

wszystkich, których możemy wymienić są  

i nasi bliscy, którzy już odeszli z tego świata 

i oglądają Boga.  

  Świętość jest dziś niemodna, bo 

świętość to wymagania, to życie w pewnych 

wyznaczonych „ramach”. Tymi ramami, 

które dał nam Jezus jest przykazanie miłości. 

Świętość nie jest łatwa. Najlepiej pokazują 

nam to święci i błogosławieni. Gdy prześle-

dzimy życie każdego z nich zauważymy, że 

wcześniej czy później w swoim życiu, zaufa-

li Chrystusowi. Ich życie nie było usłane 

różami, łatwe, proste, bez cierpienia, wręcz 

przeciwnie, czasem znosili wielkie cierpienia 

duchowe (jak np. ciemne noce św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus i innych świętych), czy też 

fizyczne (jak choćby stygmaty św. Ojca 

Pio).  

Nie ścigaj się z miłością, zaufaj jej, niech 

będzie twoim gościem, ty posuń się, a ona 

gdy urośnie usunie lęk, do siostry świętości 

zaprosi cię… 

  Miłość. Słowo jak ich wiele  

w słowniku polskim. Niby zwykłe a takie 

niezwykłe, mało tego powiedziałabym, że 

słowo to jest bardzo niedzisiejsze. Znamy 

różne rodzaje miłości – Eros, Amor, Agape. 

Tę fizyczną, zmysłową, tę romantyczną oraz 

tę bezinteresowną. O ile ten pierwszy i drugi 

rodzaj miłości nie są nam obce, miłość bez-

interesowna jest czymś nie do końca nam 

znanym.  Agape, bo o niej mowa, to miłość 

którą kocha nas Bóg - miłość bezinteresow-

na. Miłość niezwykle trudna bo zapominają-

ca o sobie. Taką miłość pokazał nam Bóg na 

krzyżu. Jest to miłość niezwykle trudna  

i niezwykle wymagająca – miłość nieba.  

  Dzisiejszy świat oferuje nam różne 

odcienie miłości, żadna jednak nie jest  

w stanie zaspokoić naszych potrzeb bycia 

kochanym w pełni, bo taką miłość możemy 

otrzymać tylko od Boga. 

  Do świętości może doprowadzić 

nas tylko jedna droga – droga miłości. Słowo 

święty oznacza oddzielony, czyli żyjący dla 

nieba. Stępiający po ziemi, ale myślący  

o niebie. Spalający się dla innych. 

  W te dni, gdy patrzymy na ślady 

naszych braci w wierze, na ich drogę do 

świętości chciejmy wpatrywać się w ich 

życie. Oni nie żyli w innej przestrzeni, żyli 

na ziemi i choć może w innych czasach, 

jednak każdy czas ma swoje trudności  

i swoje cierpienia. Czasem szukamy świę-

tych w różnych potrzebach, by prosili za 

nami Boga. A może mamy jakiegoś ulubio-

nego świętego? Może jest nim nasz patron  

z chrztu lub bierzmowania? Chciejmy w ten 

szczególny dzień w roku zatrzymać się 

chwilę nad jego/jej życiem. Zaczerpnąć choć 

jedną rzecz z jego/jej życia, która doprowa-

dziła tę osobę do świętości. Uczmy się od 

naszego patrona świętości. 

  To także dni, gdy odwiedzamy 

groby, wspominamy osoby z naszych rodzin, 

które już odeszły. Taki dzień także jest nam 

potrzebny, by się za nich modlić, ale także 

by wspominać ich życie, dobro jakie od nich 

otrzymaliśmy. Niech te dni będą przepełnio-

ne nadzieją, tą w życie wieczne. 

Wszyscy jesteśmy wezwanie do świętości  

i tylko święci mogą odnowić ludzkość – św. 

Jan Paweł II              Magdalena Maraj 

Zasady dotyczące 

uzyskiwania odpustów  

za zmarłych 
  Od uroczystości Wszystkich Świę-

tych aż do 8 listopada można uzyskać odpust 

zupełny dla zmarłych. 

Wyjątkowa okazja 

  W komunikatach duszpasterskich 

podczas Mszy św. w uroczystość Wszyst-

kich Świętych podawana jest m.in. informa-

cja: „Od dziś godz. 12 do jutra godz. 24 we 

wszystkich kościołach oraz kaplicach ci, 

którzy prawnie z nich korzystają, mogą 

uzyskać odpust zupełny, który wolno ofia-

rować tylko w jednym z ww. terminów, 

tylko raz i tylko za jednego zmarłego, jeżeli 

pobożnie nawiedzą ww. dom Boży i równo-

cześnie zmówią: Ojcze nasz i Wierzę  

w Boga. Każdego dnia od 1 do 8 listopada 

można dostąpić odpustu zupełnego dla zmar-

łych za nawiedzenie cmentarza grzebalnego  

i równocześnie zmówienie choćby myślnej 

modlitwy w intencji zmarłych”. 

Zwykłe warunki uzyskania odpustu 

  Do tej informacji należy jeszcze 

dodać, że odpusty te można uzyskać „pod 

zwykłymi warunkami”, czyli po wypełnieniu 

tzw. warunków wstępnych, potrzebnych do 

otrzymania jakiegokolwiek odpustu. Są to: 

spowiedź sakramentalna, przyjęcie Komunii 

św. i modlitwa w intencjach papieża. Chodzi 

tu o intencję, jaką Ojciec Święty wyznacza 

na każdy miesiąc, a nie w intencji osoby 

papieża. Warunek dotyczący modlitwy  

w intencjach Ojca Świętego wypełnia się 

całkowicie przez odmówienie Ojcze nasz  

i Zdrowaś Maryjo. Pozostawia się jednak 

wiernym możliwość odmówienia jakiejkol-

wiek innej modlitwy, zgodnie z ich poboż-

nością. Ponadto do uzyskania odpustu wy-

maga się wykluczenia wszelkiego przywią-

zania do grzechu, nawet powszedniego. 

Zatem tylko ten jest zdolny do uzyskania 

odpustu, kto został ochrzczony, nie jest 

ekskomunikowany i znajduje się w stanie 

łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania 

przepisanych czynności. Jeśli brakuje pełnej 

tego rodzaju dyspozycji, albo nie zostaną 

spełnione wyliczone warunki, wtedy odpust 

będzie tylko cząstkowy. 

Co to jest odpust? 

  „Odpust jest to darowanie przed 

Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzo-

ne już co do winy. Dostępuje go chrześcija-

nin odpowiednio usposobiony i pod pewny-

mi określonymi warunkami, za pośrednic-

twem Kościoła, który jako szafarz owoców 
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odkupienia rozdaje i prawomocnie przydzie-

la zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chry-

stusa i świętych” (KKK 1471). 

  Aby zrozumieć tę naukę i praktykę 

Kościoła, trzeba uświadomić sobie, że 

grzech ma podwójny skutek. Grzech ciężki 

pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to 

zamyka nam dostęp do życia wiecznego, 

którego pozbawienie nazywa się „karą 

wieczną” za grzech. W sakramencie pojed-

nania ta kara wieczna jest odpuszczona  

i następuje przywrócenie komunii z Bogiem. 

Jednakże każdy grzech, nawet powszedni, 

powoduje nieuporządkowane przywiązanie 

do stworzeń, które wymaga oczyszczenia 

albo na ziemi, albo po śmierci w stanie 

nazywanym czyśćcem. Takie oczyszczenie 

uwalnia od tego, co nazywamy „karą docze-

sną” za grzech. Darowanie kary doczesnej 

określa się terminem „odpust”. 

  Chrześcijanin powinien starać się, 

znosząc cierpliwie cierpienia i różnego 

rodzaju próby, a w końcu godząc się spokoj-

nie na śmierć, przyjmować jako łaskę docze-

sne kary za grzech. Powinien starać się przez 

dzieła miłosierdzia i miłości, a także przez 

modlitwę i różne praktyki pokutne uwolnić 

się całkowicie od „starego człowieka”  

i przyoblec w człowieka nowego (por. KKK 

1472 – 1473). W pracy nad sobą nie musi on 

jednak liczyć tylko na siebie, może bowiem 

czerpać ze skarbca Kościoła, który stanowią 

duchowe dobra płynące z Komunii świętych, 

a są to zadośćuczynienia i zasługi Chrystusa 

Pana, a także modlitwy i dobre uczynki 

Najświętszej Maryi Panny i wszystkich 

świętych, którzy pracując nad własnym 

uświęceniem, przyczynili się też do zbawie-

nia swoich braci (por. KKK 1476). 

Odpust cząstkowy lub zupełny 

  Odpust jest cząstkowy lub zupełny 

w zależności od tego, czy uwalnia od kary 

doczesnej w części lub w całości. Jest on 

oznaczany bez określania dni lub lat. Kryte-

rium miary tego odpustu stanowi wysiłek  

i gorliwość, z jaką ktoś wykonuje dzieło 

obdarzone odpustem cząstkowym. Stąd tym 

więcej będzie darowania, im więcej gorliwo-

ści okaże osoba zyskująca odpust. 

  Można uzyskać tylko jeden odpust 

zupełny w ciągu dnia. Jednakże w momencie 

śmierci wierny może uzyskać odpust zupeł-

ny, chociażby tego dnia zyskał już inny 

odpust zupełny. Odpust cząstkowy można 

uzyskać kilka razy dziennie, chyba że co 

innego jest wyraźnie zaznaczone. Po jednej 

spowiedzi sakramentalnej można uzyskać 

kilka odpustów zupełnych, natomiast po 

jednej Komunii eucharystycznej i po jednej 

modlitwie w intencjach Ojca Świętego zy-

skuje się tylko jeden odpust zupełny. Wypa-

da, by Komunia święta i modlitwa w inten-

cjach Ojca Świętego miały miejsce w tym 

dniu, w którym wykonuje się dzieło obda-

rzone odpustem. 

Odpust za siebie lub za zmarłego 

  Odpust cząstkowy lub zupełny 

możemy ofiarować za zmarłego na sposób 

wstawiennictwa lub za siebie. Nie możemy 

uzyskać odpustu dla nikogo z żyjących, 

ponieważ każdy człowiek, dopóki żyje, sam 

jest w stanie dokonać przemiany swojego 

życia i wypełnić warunki wymagane do 

otrzymania odpustu. 

ks. Grzegorz Wolan 

 

Eucharystyczny savoir-vivre 

(cz.9) 
Czynny udział wiernych w liturgii (C) 

8. Ofiary Ludu Bożego 
   Tym razem sięgniemy do Kate-

chizmu Kościoła katolickiego, czytając 

punkt 1351: Chrześcijanie od początku 

przynoszą na Eucharystię, wraz z chlebem  

i winem, dary, które mają być rozdane po-

trzebującym. Ten zwyczaj „kolekty”, zawsze 

aktualny, czerpie z przykładu Chrystusa, 

który stał się ubogi, aby nas ubogacić. Kate-

chizm Kościoła katolickiego dodaje w tym 

miejscu ciekawy tekst św. Justyna (II wiek): 

Kogo stać na to, a ma dobrą wolę, ofiarowu-

je datki, jakie chce i może, po czym całą 

zbiórkę składa się na ręce przełożonego. 

Roztacza on opiekę nad sierotami, wdowami, 

chorymi lub też cierpiącymi niedostatek  

z innego powodu, a także nad więźniami 

oraz przebywającymi w gminie, jednym 

słowem spieszy z pomocą wszystkim potrze-

bującym. 

  Kładąc nasze pieniądze na tacę  

w geście ofiary, możemy się powołać na 

tradycję, która trwa w Kościele od samego 

początku; domagała się tej praktyki praw-

dziwa miłość bliźnich, którzy w swych 

potrzebach słusznie odwoływali się do gestu 

ludzi wierzących. Wszak Jezus utożsamił się  

z wszystkimi biedami świata, a ich zaspoka-

janie będzie kiedyś gwarancją naszego zba-

wienia! Przypomnijmy sobie: „z czego bę-

dziemy pytani” na sądzie ostatecznym? (zob. 

Mt 25,31-46). 

  Warto sobie i innym uświadomić, 

że ofiary, zbierane w świątyniach podczas 

Mszy Świętej, nigdy nie są przeznaczone „na 

księdza”, ale mają swoje bardzo konkretne 

przeznaczenie. Rozumieją to wierni utrzy-

mujący w ten sposób od pokoleń kościoły, 

klasztory, seminaria, misje w świecie, dzieła 

miłosierdzia... Co więcej, Polacy przekonali 

się, że ta właśnie forma materialnej odpo-

wiedzialności za funkcjonowanie Kościoła 

zdała egzamin nawet w najtrudniejszych 

sytuacjach! To dlatego można z przekona-

niem stwierdzić, że każda nowa świątynia  

w naszej Ojczyźnie i każde dzieło, realizo-

wane przez Kościół w Polsce, stanowi kon-

kretny pomnik wiary, wznoszony najczęściej 

mocą owego ewangelicznego „wdowiego 

grosza”. Smutne i zastanawiające w tym 

wszystkim wydaje się być jedynie to, że 

najwięcej do powiedzenia na temat finansów 

Kościoła mają ci, którzy stoją od tych spraw 

z daleka i nie mają w utrzymaniu jego ziem-

skich dzieł żadnego udziału. Nie ma zwycza-

ju wybierania sobie reszty z tacy (rozmie-

niania pieniędzy podczas kolekty). Byłoby 

też czymś co najmniej dziwnym, gdyby inna 

była Twoja ofiara wtedy, gdy na tacę zbiera 

kościelny (ministrant, osoba świecka) i inna, 

gdy ofiary zbiera ksiądz. 

ks. Aleksander Radecki   

KĄTEM OKA  

By obudzić się dla Pana 
  Ciocia mojej mamy wyjeżdża do 

USA, do swojej jedynej córki, która mieszka 

tam z rodziną. Ciocia poprosiła mamę, żeby 

przyszła się pożegnać. Ja już tutaj nie wrócę 

– powiedziała mamie, a w jej oczach pojawi-

ły się łzy. Cóż dziwnego, zostawia przecież 

całe swoje życie. Dzieciństwo, młodość, 

dzień ślubu czy narodzin córki i wiele in-

nych dni, które przynosiły łzy szczęścia  

i radości. Sprzedaje dom i ogród, gdzie 

drzewo kilkadziesiąt już lat rodzi pyszne 

nektarynki i zostawia bliskich na cmentarzu. 

  Wzruszająca chwila, kiedy życie 

trwające już prawie 90 lat, można streścić  

w kilku zdaniach. Tacy jesteśmy wobec 

potęgi świata, który trwa już tysiące lat,  

a nasze istnienie jest jak pyłek na wietrze. 

Przemijamy i może jeszcze wiele pokoleń po 

nas przeminie, zanim świat się skończy. 

1 - szy listopada, to wyjątkowy 

dzień. Mój znajomy, który mieszka długie 

lata za granicą na Wszystkich Świętych 

zawsze przyjeżdża do domu. Opowiada, że 

tam gdzie mieszka, cmentarze są bardzo 

smutne. Nigdy nie widzi bliskich stojących 

nad grobami, nie przynoszą kwiatów i nie 

zapalają zniczy. Jakże inaczej jest u nas. 

Bywa często, że ludzie nie zaglą-

dają na cmentarz cały rok a w Dzień 

Wszystkich Świętych pojawiają się z pięk-

nymi kwiatami. I dobrze, bo może po to jest 

to święto, żeby budzić sumienia i refleksje. 

Narzekamy na ilość zapalanych zniczy, bo 

komercja, bo gdzie to szkło wyrzucać. Jed-

nak widok płonących cmentarzy nocą jest 

bardzo wzruszający i chyba jedyny taki na 

świecie. 

Cisza... 

W której płomyk świecy tylko drga 

Cisza... i łza 

Jeszcze wczoraj były słowa 

Wtedy w biegu niesłuchane 

Dzisiaj są najdroższe, ukochane 

Cisza... zadumana 

Kiedyś w niej zasnę 

By obudzić się dla Pana        Jola 

Z PARAFIALNEGO  

SEKRETARZYKA 

Dalszy ciąg prac w parafii Tarnowiec 

  Mimo iż najważniejsze prace 

zostały już wykonane, to jednak do uzupeł-

nienia dziedzińca wokół kościoła wybudo-

wano metalowy parkan od strony południo-

wej o wys. około 2 m oraz,  od strony za-

chodniej wybudowano parkan również meta-

lowy wys. 1 m, a także zasadzono drzewka  

i krzewy ozdobne.                    

  Ksiądz Kanonik Władysław Gur-

bisz przygotowywał się do uroczystości 200 

letniej rocznicy pobytu Cudownej Figury 

Matki Boskiej i Dzieciątka Jezus, która 

przypadała w 1989 roku. W tym celu odno-

wił i uzupełnił obrazy Męki Chrystusowej, 

które zostały zniszczone w czasie działań 

wojennych II Wojny Światowej, znajdujące 
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się wokół starego kościoła, stanowiąc nie-

gdyś Drogę Krzyżową. 

  W latach 1986-87, z inicjatywy ks. 

biskupa przemyskiego Ignacego Tokarczuka, 

który wiedział iż parafia Tarnowiec jest 

parafią dużą i rozległą, liczącą wiele przy-

siółków oddalonych ponad 3 km od kościoła 

parafialnego – wspólnie z księdzem kanoni-

kiem Władysławem Gurbiszem ustalili – 

wybierając wioskę Wrocankę – aby tam 

wybudować kościół filialny. Wioska przyjęła 

tę propozycję z wielką ulgą i nadzieją iż 

będzie to wprawdzie kościół filialny, to 

jednak spełnianie obowiązku religijnego 

będzie odbywać się na miejscu w wiosce. 

Mimo opodatkowania się wioski od po-

szczególnych numerów domów i zdeklaro-

wania w całości prac niefachowych, dużo 

korzystano ze składek parafialnych w Tar-

nowcu. Budową tej świątyni zajmował się 

ksiądz katecheta w Tarnowcu Andrzej Gil 

przy wspólnej pracy Komitetu z wioski 

Wrocanki, do którego należała cała społecz-

ność wioski. Wioska została podzielona na 

12 grup i do końca 1987 roku budowa ko-

ścioła filialnego we Wrocance została za-

kończona bez zakrystii i sali katechetycznej 

o wymiarach 17mx10m. Mieszkańcy wioski 

są bardzo wdzięczni tak księdzu biskupowi 

Ignacemu Tokarczukowi z Przemyśla – jak 

również księdzu proboszczowi Władysła-

wowi Gurbiszowi z Tarnowca, jako że wio-

ska Wrocanka została w pełni uznana  

z wieloma przysiółkami za całość. Dziękują 

również księdzu Andrzejowi Gilowi – kate-

checie z parafii Tarnowiec za sprawne  

i ofiarne dopilnowanie prac budowlanych, 

które zostały pomyślnie zakończone – nad-

zór nad całą budową sprawował Szczypiński 

z Potakówki. 

   Oprac.: Małgorzata Patrzyk 

 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 

29.10 

7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od 

rodziny Telesz z Łask 

10:00 1) ++ Zofia i Edward Szarłan 

2) + Tadeusz Lepucki 

3) + Genowefa Hańba – od rodziny Krańców            

Poza parafią: + Edmund Warzecha – od 

rodziny Nowotków 

11:30 1) Za Parafian 

2) ++ Józefa (ona), Franciszek i Adolf Klo-

cek 

3) + Teofila Roztocka – greg. 

16:30 1) + Genowefa Kołek – od przyjaciół 

syna 

PONIEDZIAŁEK 

30.10 

7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od 

rodziny Ziomków 

2) + Teofila Roztocka – zakończenie greg. 

17:00 1) + Genowefa Kołek – od rodziny 

Garbarz z Sądkowej 

2) + Józef Markuszka – od sąsiadów 

3) + Janina Wójcik – od rodziny Wójcików 

4) + Genowefa Hańba – od koleżanek córki 

Elżbiety z Gminnego Przedszkola w Tar-

nowcu 

Poza parafią: + Edmund Warzecha – od 

Doroty z rodziną 

 

WTOREK 

31.10 

7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od 

Jana Skały i siostry Władysławy 

2) + Józef Markuszka – od siostry Józi  

z mężem 

17:00 1) w int. Anny z okazji 40. urodzin 

2) + Genowefa Kołek – od koleżanki Kry-

styny z mężem 

3) + Janina Wójcik – od wnuczki Elżbiety  

z rodziną 

4) + Genowefa Hańba – od koleżanek córki 

Elżbiety z Gminnego Przedszkola w Tar-

nowcu 

Poza parafią: + Edmund Warzecha – od 

rodziny Mikosz 

+ Józefa Wyderka – od Caritasu 

 

ŚRODA 

01.11 

Uroczystość Wszystkich Świętych 

7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od 

sąsiadów Łuszczów 

10:00 1) + Edward Libuszewski – rozpoczę-

cie greg.  

2) + Józef Markuszka – od Dziuni z rodziną 

3) + Genowefa Hańba – od Rady Rodziców 

Gminnego Przedszkola 

Poza parafią: + Edmund Warzecha – od 

rodziny Mikosz 

11:30 1) Za Parafian 

2) + Jan Wiatr w 11 rocz. śm. 

3) ++ Alfreda (ona) i Michał Przeworowie 

14:00 1) Za ofiarodawców 

2) + Stanisław Budziak 

3) ++ Mieczysław Delimata i jego rodzice 

 

CZWARTEK 

02.11 

Wspomnienie Wszystkich Wiernych  

Zmarłych 

7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od 

rodziny Łuszczów 

2) + Edward Libuszewski – greg. 

8:00 1) ++ Irena, Jan Kozłowscy, Filip Be-

tlej 

2) ++ Franciszek w 45 r. śm. i rodzice 

9:00 1) Za wiernych zmarłych 

17:00 1) + Konstanty Goleń 

2) Dziękczynna w dniu 80 rocznicy urodzin 

Janiny 

Poza parafią: + Genowefa Hańba – od 

Straży Pożarnej z Tarnowca 

+ Edmund Warzecha – od rodziny Mikosz 

+ Józefa Wyderka – od rodziny Wąsików 

 

PIĄTEK 

03.11 

7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od 

rodziny Zawadów 

2) + Edward Libuszewski – greg. 

17:00 1) + Mieczysław Górka w 4 r. śm. 

2) + Zofia Radoń w 3 r. śm. 

Poza parafią: + Genowefa Hańba – od 

koleżanek i kolegów z SKR i Huty Szkła 

+ Edmund Warzecha – od rodziny Mikosz 

+ Józefa Wyderka – od rodziny Żarnowskich 

z Tarnowca 

SOBOTA 

04.11 

7:00 1) ++ Władysław i Danuta Betlej – od 

rodziny Gajdów 

2) + Edward Libuszewski – greg. 

17:00 1) ++ Stanisław i Eleonora (19 r. śm.) 

Wiktorscy 

2) + Józef Markuszka – od siostrzenic Moni-

ki i Małgorzaty z rodzinami 

3) + Janina Wójcik – od Zofii Starzychowicz 

z rodziną 

Poza parafią: + Genowefa Hańba – od 

Marii i Zbigniewa Klekot z rodziną 

+ Edmund Warzecha – od rodziny z Krako-

wa 

+ Józefa Wyderka – od koleżanek córki 

Teresy z Gminnego Przedszkola w Tarnowcu 

BAJKI I ICH ROLA  

W ŚWIECIE DZIECKA (CZ.2) 

  Bajki to nie tylko zabawne, pou-

czające historyjki z morałem i wartką akcją. 

To także materiał wykorzystywany w jednej 

z metod terapii zwanej bajkoterapią. Bajko-

terapia jest metodą wspierania i oddziaływa-

nia terapeutycznego we wczesnych okresach 

rozwoju dziecka. Odgrywa ona istotną rolę 

w redukcji lęku u dzieci i radzeniu sobie 

przez nie w sytuacjach trudnych. Bajki po-

magają dzieciom na przykład przetrwać 

pierwsze dni pobytu w przedszkolu, szkole, 

radzić sobie ze stratą ukochanego zwierząt-

ka, czy w sytuacji pojawienia się nowego 

dziecka w rodzinie. Pomagają radzić sobie  

z lękiem przed ciemnością, wizytą u lekarza 

(zwłaszcza u dentysty), bólem, utratą kontro-

li nad własnym ciałem (np. moczenie noc-

ne), hospitalizacją. W wieku wczesnoszkol-

nym dochodzą jeszcze lęki związane z nie-

powodzeniami szkolnymi i wiele, wiele 

innych.  

  Rola bajkoterapii jest o tyle istot-

na, iż małe dzieci nie potrafią jeszcze otwar-

cie mówić o swoich emocjach, mają prob-

lemy z ich bliższym określeniem  

i nazwaniem. Dzieci nie rozumieją różnych 

sytuacji ani swojego zachowania czy reakcji 

na dane czynniki. Nie znają sposobów 

radzenia sobie w sytuacjach stresowych czy 

traumatycznych. W związku z powyższym 

jest im niezmiernie trudno radzić sobie  

z różnego rodzaju emocjami i sytuacjami,  

w których zdarzyło się im zaistnieć.  

Wspieranie dziecka i jego rozwoju poprzez 

bajki terapeutyczne polega na wzbogacaniu 

jego wiedzy o sobie i świecie. Terapia 

poprzez bajki ma na celu redukcję napięcia  

i odbudowanie obrazu siebie i świata. Treść 

bajek koncentruje się wokół sytuacji emoc-

jonalnie trudnych, które to zdarzają się  

w toku rozwoju dziecka.  

  Bajki terapeutyczne wspierają 

rozwój dziecka, poprzez wzbogacenie jego 

wiedzy, przedstawienie innego sposobu 

myślenia, odczuwania i działania. Dzięki 

użyciu różnego rodzaju metafor i symboli 
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pozwalają na odnoszenie się dziecka do 

własnych doświadczeń. Bajki konkretyzują 

emocje, przypisując je określonym zdarzen-

iom, stymulują empatię, obrazują, jak ważne 

są właściwe relacje z innymi. Dzięki bajkom 

terapeutycznym dzieci zdają sobie sprawę, 

że inni mają podobne do nich problemy, że 

nie są wyobcowani w poczuciu lęku i stra-

chu. Wywołują zmianę samopoczucia 

dziecka oraz wpływają na budowanie 

pozytywnego obrazu siebie.  

  Bajki terapeutyczne oddziałują na 

procesy poznawcze dziecka, pomagają 

oswoić się z sytuacją lękową, zrozumieć 

daną sytuację, nauczyć postępowania  

w sytuacjach lękowych, nazwać różnego 

rodzaju emocje, dlatego tak ważna jest ich 

rola. Wszystkim Państwu polecam bajki 

Marii Molickiej i Doris Brett, które pomogą 

zmierzyć się Państwa pociechom z trud-

nościami, na które natrafią w swoim życiu.  

                      Katarzyna Janocha 
Psycholog, nauczyciel w NSP  

w Roztokach 
 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dzisiaj Uroczystość Poświęcenia Kościo-

ła. Polecamy fundatorów, budowniczych 

tarnowieckich świątyń. Zachęcamy do troski 

o utrzymanie i rozwój Sanktuarium i świąty-

ni. O 15:30 IV Marsz Wszystkich Świętych 

(z Domu Pielgrzyma), o 16:00 Różaniec. 

Zachęcamy całe rodziny, dzieci, młodzież 

aby przebrać się za ulubionych świętych, 

błogosławionych. Prosimy rodziców  

o umożliwienie dzieciom udziału w marszu  

i pomoc w strojach. Uczestnicy otrzymają 

nagrody. Po różańcu dzieci będą mogły 

dobrać sobie brakujące naklejki (do 5 obraz-

ków).  

2. Wypominki za zmarłych można przynosić 

do zakrystii na konkretny dzień tygodnia – 

przez cały listopad. Modlić się będziemy od 

1 do 8 listopada o godz. 16:30 Różańcem,  

o 17:00 Msza św.; w niedziele o 9:45, 11:15; 

o 16:00 – Różaniec za zmarłych.  

3. We wtorek zakończenie nabożeństw 

różańcowych. Zapraszamy całe rodziny, aby 

różańcem św., modlitwą opasać całą naszą 

parafię, rodziny.  

4. W środę Uroczystość Wszystkich Świę-

tych. Msze św. o 7:00, 10:00, 11:30 i 14:00  

z procesją na cmentarz. We Wrocance  

o 8:30. Spowiedź św. przed Uroczystością 

Wszystkich Świętych i Pierwszym Piątkiem 

w poniedziałek i wtorek: od 6:30 – 7:30 i od 

16:00 – 18:00. Skorzystajmy ze spowiedzi, 

abyśmy mogli ofiarować odpusty za naszych 

zmarłych i pomogli im osiągnąć wieczne 

zbawienie. Nie zmarnujmy tej łaski.  

5. W Uroczystość Wszystkich Świętych 

młodzież będzie kwestować na cmentarzu od 

godz. 8:00 do 16:00. Ofiary przeznaczone 

będą na alejkę, którą tworzymy i utrzymanie 

cmentarza. Bóg zapłać za dary serca. 

6. Prosimy, aby do wtorku posprzątać groby, 

chcemy wywieźć śmieci, aby 1 listopada 

było czysto.  

7. W czwartek Wspomnienie Wszystkich 

Wiernych Zmarłych. Msze św. o 7:00, 8:00, 

9:00 i 17:00; we Wrocance o 15:00. Po Mszy 

św. o 9:00 procesja na cmentarz. Składka  

z Dnia Zadusznego na Radio Maryja i TV 

Trwam.   

8. W tym tygodniu przypada Pierwszy 

Czwartek, Piątek i Sobota Miesiąca (modli-

twa za matki oczekujące potomstwa).  

W sobotę z rana odwiedzimy chorych  

z posługą. 

9. W przyszłą niedzielę zmiana tajemnic 

różańcowych – w Sanktuarium o 16:00, we 

Wrocance o 8:30.  

10. Spotkania duszpasterskie: w piątek na 

Mszy św. o 17:00 Oaza, KSM.   

11. Zachęcamy do zakupienia i czytania 

prasy katolickiej. Za ławkami jest również 

wyłożona gazetka parafialna „W sercu Ma-

ryi”.  

12. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 2  

i 3 z Roztok, za ofiarę na Sanktuarium. Msza 

św. za dobroczyńców w środę. W sobotę na 

godz. 8:00 prosimy gr. 4 i 5 z Roztok.  

13. Bóg zapłać wszystkim parafianom za 

składane ofiary na potrzeby materialne na-

szego Sanktuarium. Prace cały czas trwają.   

14. Wspólnota parafialna z Kazachstanu i ks. 

Jan Radoń dziękują za złożone ofiary. Bóg 

zapłać.  

15. Spotkanie rodziców i dzieci kl. III – 9 

listopada o 17:30 w Domu Pielgrzyma (do-

tyczy strojów komunijnych).    

16. 11 listopada 99. rocznica odzyskania 

przez Polskę Niepodległości. Uroczysta 

Msza św. w Sanktuarium o 14:00, po Mszy 

św. przemarsz na cmentarz wojskowy, Apel 

poległych, złożenie kwiatów. Już dziś zapra-

szamy do modlitwy w int. Ojczyzny całą 

parafię, nasze szkoły z wychowawcami, 

jednostki OSP ze sztandarami, sołtysów, 

radnych, władze gminy.  

17. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Izabe-

lę Pikułę z Sądkowej i śp. Stanisławę Koś  

z Tarnowca. Dobry Jezu … 

                                         ks. Proboszcz 

W TROSCE O DOM BOŻY 

(sprzątający 28/10/2017): 

Jolanta, Stanisław Rozpara; Warchoł Beata; 

Maria Rozpara; Pasiniewicz Danuta, Jan; 

Wietecha Krystyna; Wilgucki Marcin; Hap 

Romuald; Motkowicz Urszula; Kurowska 

Zofia; Gąsior Aleksandra; Tomasik Beata i 

Jan; Tomasik Eugeniusz; Mroczka Maria; 

Gazda Renata; Piękoś Tomasz, Monika; 

Soboń Marta; Jan Urban; Kaleta Janina; 

Franowscy Lidia i Krzysztof; Balawender; 

Kochanek Jan, Danuta; Kochanek Marek, 

Teresa; Kochanek Józef; Bacior J.E.; Bro-

dzicka G.M.; Wójcik M.J.; Bakon P.W.; 

Garbacik M.K.; Szerląg R.; Kołek Bogu-

sław; Szyszka Z.J.; Żygłowicz Teresa; Gunia 

Małgorzata; Lesikiewicz Zuzanna.  

 Bóg zapłać.   

 
 
 

 

ODESZLI DO PANA 
 

śp. Izabela Pikuła 

27/10/2017 

 

śp. Stanisława Koś 

28/10/2017 

DOBRY JEZU A NASZ PANIE – 
DAJ  IM WIECZNE  

SPOCZYWANIE 

ŚLUBY 

MARCIN PAWEŁ MIKITA 
ALEKSANDRA GABRIELA  

KOZIOŁ 
14/10/2017 

małżeństwo błogosławił: ks. Jerzy Uchman 

 

JAK ZYSKAĆ ODPUST 

 ZA ZMARŁYCH ? 
 

W uroczystość Wszystkich Świętych 

po południu i w Dzień Zaduszny można 

zyskać odpust zupełny za zmarłych. 

W listopadzie można zyskiwać odpusty 

za zmarłych: w dniach od 1 do 8 listo-

pada – zupełny; w pozostałe dni miesią-

ca – cząstkowy. 

 Jakie warunki trzeba spełnić? 

1.Trzeba być w stanie łaski uświęcają-

cej. 

2.Trzeba przystąpić do Komunii św. 

3.Trzeba uświadomić sobie, że dla 

człowieka największym nieszczęściem 

jest grzech. 

4.Trzeba nawiedzić kościół lub cmen-

tarz i pomodlić się za zmarłych. 

5.Trzeba odmówić modlitwę „Ojcze 

nasz”, „Wierzę w Boga Ojca”  

i jakąkolwiek modlitwę w intencjach 

podanych przez Ojca św. 

 POMÓŻMY NASZYM BLISKIM 

ZMARŁYM 

NABOŻEŃSTWA  

RÓŻAŃCOWE –  

TARNOWIEC 2017 

(wyznaczone grupy przewodniczą  

II tajemnicy dnia) 

29.10 Róże: MB Opiekunki Rodzin; MB 

Różańcowej 

30.10 Róże: MB Zawierzenia; Niepokalane-

go Poczęcia Matki Bożej 

31.10 Róże: Niepokalanego Serca NMP; św. 

Agnieszki 
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