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EWANGELIA  

(Mt 25, 1-13) 

Królestwo niebieskie podobne 

będzie do dziesięciu panien, 

które wzięły swoje lampy i wy-

szły na spotkanie pana mło-

dego. Pięć z nich było nieroz-

sądnych, a pięć roztropnych. 

Nierozsądne wzięły lampy, 

ale nie wzięły z sobą oliwy. 

Roztropne zaś razem z lam-

pami zabrały również oliwę  

w naczyniach. Gdy się pan 

młody opóźniał, zmorzone 

snem wszystkie zasnęły. Lecz 

o północy rozległo się woła-

nie: Pan młody idzie, wyjdź-

cie mu na spotkanie! Wtedy 

powstały wszystkie owe pan-

ny i opatrzyły swe lampy.  

A nierozsądne rzekły do roz-

tropnych: Użyczcie nam swej 

oliwy, bo nasze lampy gasną. 

Odpowiedziały roztropne: 

Mogłoby i nam, i wam nie 

wystarczyć. Idźcie raczej do 

sprzedających i kupcie sobie! 

Gdy one szły kupić, nadszedł 

pan młody. Te, które były 

gotowe, weszły z nim na 

ucztę weselną, i drzwi zamknię-

to. W końcu nadchodzą i pozo-

stałe panny, prosząc: Panie, 

panie, otwórz nam! Lecz on 

odpowiedział: Zaprawdę, po-

wiadam wam, nie znam was. 

Czuwajcie więc, bo nie znacie 

dnia ani godziny. 

ŚWIECĄCA PRZYKŁADEM 

  Błogosławiona Karolina, której 

wspomnienie obchodzimy 18 listopada jest 

patronką młodzieży, Ruchu Czystych Serc  

i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.  

  Karolina od najmłodszych lat była 

bardzo rozkochana w modlitwie i Panu 

Bogu. W wieku 17 lat, 18 listopada 1914 

roku została zamordowana przez carskiego 

żołnierza. Zginęła broniąc godności i dzie-

wictwa.  

  Czego może uczyć nas ta błogo-

sławiona? Przed wszystkim miłości do Boga 

i bliźniego a nade wszystko obrony wiary  

i jej prawd.  

 

W świecie rozdartym na wskroś niemocą 

Gdy to co piękne z błotem zmieszane 

Jaśniejesz między świata cierniami 

Wzorem prawości i cnotą wiary 

 

Wśród cnót  tak wielu bronisz czystości 

Wśród burzy w którą świat uwikłany 

Błogosławiona, szczęśliwa Kózko 

Tyś nam patronką – ostoją wiary! 

 

Czy nas zawstydzasz? W każdym wymiarze 

Skromnością, dobrem, cnotą wytrwania 

Bronisz wartości, które są ponad 

Tym co podsuwa świat do kochania 

 

Bądź nam wyrzutem, niech polska młodzież  

Porzuci drogi zła, nieprawości 

Niech uczy się od Ciebie pokory  

Modlitwy, wiary i wytrwałości 

 

Bądź nam patronką przychodź z pomocą 

Gdy gdzieś gubimy sprzed oczu Boga 

Niech nie toniemy w falach zwątpienia 

Gdy w sercu gości smutek i trwoga 

 

Bądź przewodniczką, ucz nas mądrości 

Gdy świat na przekór uczy pogardy 

Wskazuj jak Boga w sercu zachować 

Choć obojętny świat jak głaz twardy  

 

Bądź jasną gwiazdą na firmamencie 

Wzorem młodzieży w walce o życie 

Prowadź do Ojca w niebieskie bramy  

My Ci hołd, pamięć z serca składamy 

                            Magdalena Maraj 

ZAMYŚLENIA 

Dlaczego Bliski Wschód? 

 
Chrześcijanie nie przybyli na Bliski 

Wschód z Zachodu. To tu są korzenie 

chrześcijaństwa. Bez nas Bliski Wschód 

nie będzie taki sam. /ks. bp Bashar 

Warda, arcybiskup Irbilu, Irak/ 
  Trwające wojny: od 2003 roku  

w Iraku oraz od 2011 roku w Syrii,  

a także tzw. Arabska Wiosna w latach 

2010-2013 doprowadziły do załamania 

struktury społecznej na Bliskim Wscho-

dzie. Ludzie wszystkich wyznań uciekają 

z Bliskiego Wschodu w wyniku coraz 

szerzej zataczającego się kręgu przemocy 

fundamentalistów islamskich z Daesh, 

określających się również mianem Pań-

stwa Islamskiego. 

  Dążąc do zaprowadzenia kalifatu, 

opartego na prawie z VII wieku, we wszyst-

kich krajach arabskich Daesh dokonuje 

czystek religijnych, prześladując, wypędza-

jąc i wreszcie mordując tych, którzy nie chcą 

się podporządkować sunnickiej ekstremi-

stycznej doktrynie. Zagrożeni są więc sami 

muzułmanie z odłamu szyickiego, ale też 

bardziej umiarkowani sunnici. Najbardziej 

zagrożeni są jednak bliskowschodni chrze-

ścijanie i jazydzi. Tym dwóm grupom grozi 

całkowite unicestwienie. W rezolucji z 4 

lutego 2016 roku Parlament Europejski uznał 

oficjalnie, że zbrodnie dokonywane przez 

Daesh na chrześcijanach, jazydach i innych 

mniejszościach religijnych są ludobójstwem. 

ONZ do tej pory unika określać tym mianem 

poczynania Daesh, co pozwala organizacji 

na niepodejmowanie zdecydowanych działań 

przeciw terrorystom na Bliskim Wschodzie. 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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  Dotychczas wieloreligijne spo-

łeczności na Bliskim Wschodzie stają się 

coraz bardziej monoreligijnymi środowi-

skami rządzonymi przez bezwzględnych 

ekstremistów islamskich. 

Gdzie na Bliskim Wschodzie najbardziej 

potrzebna jest pomoc? 

Syria 
Szacuje się, że na przestrzeni sześciu lat (od 

2011 roku) liczba chrześcijan w Syrii spadła 

o 50% (92 500 osoby). Aktualnie chrześcija-

nie stanowią 5% populacji Syrii. Wyjątkowo 

dramatycznym przykładem jest Aleppo, 

znajdujące się w epicentrum syryjskiej woj-

ny domowej. Całość populacji miasta skur-

czyła się z 2,3 miliona do 1,6 miliona  

(o 30%), a jednocześnie w tym samym okre-

sie liczba chrześcijan w Aleppo zmalała  

o 80%. Obecnie Aleppo zamieszkuje  

ok. 35 000 chrześcijan. Spadek tej liczby 

postępuje coraz szybciej. 

Rand Mittri, studentka z Aleppo, Syria: 
Nasze życie otoczone jest przez śmierć. Ale, 

tak jak wy, codziennie rano zamykamy za 

sobą drzwi i wychodzimy do pracy lub do 

szkoły. W tym momencie ogarnia nas strach, 

że gdy wrócimy wieczorem nie zastaniemy 

już naszych domów takimi, jak je opuściliśmy 

rano, a naszych bliskich w nich nie będzie. 

Być może tego właśnie dnia zginiemy. Albo 

może nasze rodziny zginą. To bolesne do-

świadczenie. I nie ma od tego ucieczki, niko-

go, kto mógłby udzielić pomocy. 

Irak 
Po rozpoczęciu wojny w Iraku w 2003 roku 

z kraju wyemigrowało ok. 66% chrześcijan. 

Podczas gdy przed 2003 rokiem w Iraku żyło 

między 800 000 a 1,2 miliona chrześcijan, 

dziś jest to zaledwie 250 000 - 400 000. 

Chrześcijanie stanowią dziś w Iraku 0,8% 

populacji kraju. Szacuje się, że w ciągu 

najbliższych trzech lat chrześcijanie cał-

kowicie znikną z Iraku. 

Tawfeek Saqat, rolnik z Qaraqosh, Irak: 
Zanim moja rodzina została przesiedlona, 

byliśmy rolnikami w Qaraqosh. Uprawiali-

śmy wiele hektarów ziemi. Hodowałem 

żywiec i miałem mały hotel. Byliśmy bogatą 

rodziną. Prowadziłem biznes razem z żoną  

i jedenaściorgiem naszych dzieci. Kiedy 

szykowaliśmy się do opuszczenia Qaraqosh, 

ja i czwórka moich dzieci zostaliśmy porwa-

ni przez ISIS. Jesteśmy chrześcijanami.  

Teraz odbudowujemy naszą wioskę. Jest 

trudno, nic tu nie ma. Chcemy przygotować 

ziemię pod uprawy, ale nie wiemy, gdzie leżą 

miny. Boimy się. Mimo to nie chcemy wyjeż-

dżać, to nasza ziemia. 

Liban 
Do tej pory Liban był jedynym krajem na 

Bliskim Wschodzie o znaczącej liczbie 

chrześcijan. Szacuje się, że stanowią oni 

35% populacji. Liban boryka się obecnie  

z ogromną falą uchodźców z Syrii, Iraku  

i innych sąsiadujących krajów. Z samej 

Syrii przebyły tam 2 miliony uchodźców, co 

zważywszy na ogólną liczbę rdzennej ludno-

ści Libanu (4,3 miliona), stanowi poważny 

problem w zmianie struktury społecznej 

(większość uchodźców to muzułmanie),  

a także ekonomicznej. Kraj nie jest w stanie 

zagwarantować wszystkim ani mieszkań, ani 

pracy, a nawet wystarczających zasobów 

wody, czy dostępu do prądu. Prowadzi to do 

silnych napięć między Libańczykami  

a uchodźcami. 

ks. Simon Attallah, Arcybiskup Maronic-

ki z Baalbek-Deir Al-Ahmar, Liban: 
Mamy w Libanie 2 miliony uchodźców  

z Syrii. Wielu z nich powróci do swojego 

kraju, gdy wojna się skończy. Ale wielu też 

pozostanie i będzie się ubiegać o obywatel-

stwo libańskie. Co się wtedy stanie z chrze-

ścijanami? Liban wyróżnia się bardzo deli-

katną mozaiką religijną. Syryjczycy, którzy 

pozostaną w Libanie, to głównie sunnici. 

Religijna równowaga zostanie zachwiana. 

Okazujemy dużą solidarność z uchodźcami, 

chcemy pomóc, ale stoimy przed oczywistym 

problemem.             (za: www.pkwp.org) 

 

Modlitwa za prześladowany 

Kościół 
Boże, poprzez tajemnicze zrządzenie 

Twej Miłości, pozwoliłeś swemu Kościo-

łowi uczestniczyć w cierpieniu  

Twego Syna, wzmocnij nasze Siostry  

i Braci, którzy z powodu swej wiary 

są prześladowani. Obdarz ich swoją 

mocą i wytrwałością, aby w każdym 

ucisku pokładali w Tobie całą swą  

ufność, a w cierpieniu wiernie  

świadczyli o Tobie. Podaruj im radość  

z uczestnictwa w ofierze Chrystusa 

i obdarz pewnością, że ich imiona 

są zapisane w Księdze Życia. 

Daj im siłę do naśladowania  

Chrystusa, która wesprze ich  

w dźwiganiu Krzyża, a w utrapieniu 

ustrzeże ich chrześcijańską wiarę. 

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 

KĄTEM OKA 

Bądźmy Polakami 
  W dzień przed Wszystkimi Świę-

tymi podróżowałam. Moimi przypadkowymi 

towarzyszami była rodzina: babcia,  jej córka 

i dwóch wnuków. Babcia siedziała obok 

mnie i dużo rozmawiałyśmy. Opowiadała,  

że córka jedzie z dziećmi na grób ich taty. 

Dawno zmarł? – pytam. Rok temu... zginął 

w wypadku. Straszne – pomyślałam – biedni 

chłopcy... Dzieci były jak nie z tej epoki, aż 

za grzeczne i za ciche. Zawsze takie są - 

mówiła babcia - jak wstaną rano a my jesz-

cze śpimy, to biorą książki i czytają, żeby 

nikogo nie budzić. Słuchałam z osłupieniem, 

bo takie dzieci są dzisiaj rzadkością. Chłop-

cy z matką mieszkają za granicą i babcia 

powiedziała:  jadą zobaczyć jak to jest... 

  Jadą zobaczyć jak to jest... Jak my 

Polacy obchodzimy Święto Zmarłych. Tak 

wiele dzieci przyjeżdża teraz z Wielkiej 

Brytanii, Niemiec, Norwegii czy innych 

krajów, żeby zobaczyć jak to jest w ich 

Ojczyźnie. Żeby zobaczyć Boże Ciało – 

przejść chociaż raz w procesji, żeby zaśpie-

wać „Wśród nocnej ciszy” na Pasterce, żeby 

słyszeć wszędzie polską mowę. Dobrze, że 

są rodzice, którzy o to dbają. Niestety są też  

tacy, którzy gdzieś tam w świecie nie posy-

łają dzieci do polskich szkół. Skąd wtedy 

dziecko ma się dowiedzieć o Józefie Piłsud-

skim czy wielu innych bohaterach? Czy na 

pewno będzie wiedziało, że nie było pol-

skich obozów koncentracyjnych, ale były 

niemieckie obozy koncentracyjne? Człowiek  

rosnący bez historii nie pozna swoich korze-

ni,  nie poczuje więzi z Ojczyzną. 

  Młodzi ludzie boją się wracać do 

Polski, bo tak naprawdę nie wiedzą co ich 

tutaj czeka. Zapytałam znajomą czy jej córka 

po skończeniu studiów ma jakieś szanse na 

pracę. Jest jak było – usłyszałam – są znajo-

mości jest praca a jak nie, to może coś się 

znajdzie za najniższą krajową. Rozmawia-

łam też z kuzynem, jest rolnikiem. Kiedyś 

mogłem sobie kombajn kupić a dzisiaj już 

nie – odpowiedział. Sama zrobiłam wczoraj 

zakupy – oj drogo... Nie wiem więc co mo-

głabym powiedzieć ludziom za granicą, 

jeżeli chodzi o powrót, ale jedno powiem na 

pewno:  bądźcie  Polakami tam,  gdzie jeste-

ście. 

  Mogę mieć wiele dachów nad 

głową, ale mam tylko jeden dom. Lubię 

pierogi,  bigos i schabowy z kapustą. Uwiel-

biam patrzeć na pola wiosną zielone, latem 

złote a jesienią zadymione od ognisk. Gdy 

patrzę na obraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki 

rozpiera mnie duma, bo ten skromny ale 

wielki człowiek jest moim rodakiem. Ko-

cham swoją Ojczyznę, jestem i będę Polką 

nawet w najdalszym zakątku świata. 

Jola 

 

Eucharystyczny savoir-vivre 

(cz.11/11) 
Czynny udział wiernych w liturgii (C) 

10. „Przekażcie sobie znak pokoju” 
  Logiczną konsekwencją i swoi-

stym „dopełnieniem” każdej Mszy Świętej 

jest gest, zwany znakiem pokoju. Co on 

praktycznie oznacza? Ważność tego momen-

tu jest tak wielka, że niektórzy ludzie nie bez 

racji twierdzą, iż od niego zależy owocowa-

nie Eucharystii w sercu poszczególnych jej 

uczestników. Trudno nie wspomnieć w tym 

momencie słów Pana Jezusa na ten temat: 

Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz 

i tam wspomnisz, że brat twój ma coś prze-

ciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołta-

rzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem 

swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj! 

Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, 

dopóki jesteś z nim w drodze... (Mt 5,23-25).  

  Jako pielgrzym wspominam miej-

sce na trasie do Częstochowy, zwane Prze-

prośną Górką. Hasłem, które przyświeca 

wędrowcom w tym właśnie miejscu, są 

słowa: „Przebacz – albo wróć!” W Modli-

twie Pańskiej, odmawianej jako bezpośred-

nie przygotowanie do Komunii Świętej, 

wypowiadamy słowa: Odpuść nam nasze 

winy, jako i my odpuszczamy naszym wi-

nowajcom. Trudno nie zadrżeć na myśl: co 
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się stanie, gdy Bóg... wysłucha tej prośby, 

włożonej w nasze usta przez Syna Bożego,  

i miarą swojego Miłosierdzia uczyni nasze 

„miłosierdzie”? Stąd św. Piotr Chryzolog, 

biskup, wyrazi się dobitnie i  jasno: Bez-

wstydnym niegodziwcem jest ten, który 

innym odmawia tego, o co sam prosi dla 

siebie. 

  Tak więc przekazać znak pokoju 

oznacza: wszystko wszystkim przebaczyć, 

darować! Ma to nastąpić także wtedy, gdy 

obok mnie nie było akurat nikogo, komu ten 

gest mógłbym w widzialny sposób zadedy-

kować. Przekazywanie znaku pokoju zakła-

da, że jesteśmy w świątyni obok siebie, 

blisko. I wykonujemy ten gest, patrząc  

w oczy konkretnej osobie, podając dłoń czy 

kłaniając się konkretnemu człowiekowi – nie 

ścianom czy filarom... 

11. „Panie, nie jestem godzien...” 
  To prawda: nie jestem godzien 

(i nigdy nie będę!). Ale On, Jezus, pozostał 

dla nas jako POKARM – a tego nie odmawia 

się nawet więźniom, przestępcom! Więcej: 

od pożywania Chleba mocnych zależeć 

będzie nasze zbawienie: Jeżeli nie będziecie 

spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie 

będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli 

życia w sobie (J 6, 53). I można się jedynie 

zdumiewać tym, ile energii wkładamy  

w mówienie „nie!” zapraszającemu na Ucztę 

Panu! Przyznam, że nie jestem w stanie tego 

uporu osób wierzących (?) zrozumieć. Prze-

cież w układach ludzkich odmowa udziału w 

przyjęciu czy wspólnym posiłku oznacza po 

prostu wypowiedzenie wojny! A co Ty, 

Jezu, musisz wtedy przeżywać, patrząc na 

nasze serca zimne jak lód? 

  Owszem, trzeba się odpowiednio 

przygotować do przyjęcia samego Chrystusa, 

który ofiarował się za nas. Kto spożywa 

chleb lub pije kielich Pański niegodnie, 

winny będzie Ciała i Krwi Pańskiej (1 Kor 

11, 27). Gdyby zatem sumienie wyrzucało 

nam grzech ciężki, przed przyjęciem Komu-

nii Świętej konieczne jest przystąpienie do 

sakramentu pojednania. 

  Nie jest jeszcze wcale oczywiste 

dla wszystkich wierzących, że podczas 

Eucharystii powinniśmy przyjąć Pana Jezusa 

do swego serca w Komunii Świętej. Czy 

potrafimy wytłumaczyć sobie i innym tę 

niekonsekwencję wiary w Jezusa ukrytego? 

A może tkwi jednak jakiś błąd w przygoto-

wywaniu dzieci do pierwszego pełnego ich 

udziału w Eucharystii, skoro tak szybko 

następuje odejście od największego 

z możliwych zbliżenia z Jezusem? 

  Na pewno nie może być wzorem 

dla nas, wierzących Polaków, postawa ludzi 

Zachodu, którzy „nie mają grzechów” i bez 

żadnych skrupułów „połykają” Pana Jezusa 

w Komunii Świętej, nie korzystając z Sa-

kramentu Pokuty. Ale ta ciągła niekonse-

kwencja wielu wierzących, którzy mówią 

swoją postawą: „tak, Panie, ale...” – jest dla 

nas wszystkich i zgorszeniem, i wyzwaniem. 

12. Intencje i stypendia mszalne 
  Nie jest dla nikogo tajemnicą, że 

księża w Polsce utrzymują się z  ofiar wier-

nych składanych z okazji sprawowania 

sakramentów świętych i posług religijnych. 

Wielowiekowa tradycja każe tę troskę  

o potrzeby osób duchownych wyrażać  

w formie zamawianych Mszy Świętych  

w określonej przez ofiarodawcę intencji. Na 

ile ten porządek rzeczy jest znany, rozumia-

ny i pielęgnowany, może powiedzieć księga 

intencji w każdej parafii. 

  Jeśli w Kościele lokalnym wierni 

nie proszą o sprawowanie Eucharystii  

w swoich intencjach, może to oznaczać 

wielkie osłabienie wiary danej wspólnoty  

i poszczególnych jej członków. Popatrzmy 

spokojnie: gdyby każda rodzina w parafii 

chciała Mszą Świętą zaznaczyć swoje rocz-

nice ślubu, imieniny, urodziny, nie mówiąc 

już o zmarłych – duszpasterze nie mieliby 

szans na spełnienie oczekiwań swoich para-

fian! Dlaczego więc w tak wielu ośrodkach 

duszpasterskich „nie ma intencji”? 

  I druga kwestia: za kogo chcemy 

się modlić w tych zamawianych Mszach 

Świętych? Najczęściej jednak za zmarłych. 

Słusznie, bo to jest najpiękniejsza i najsku-

teczniejsza forma pomocy duszom 

w czyśćcu cierpiącym. Ale gdzie jest miejsce 

i czas na nasze dziękczynienia? Przecież jest 

za co! Gdzie prośby o wsparcie łaski Bożej  

w latach nauki, w sytuacjach zagrożenia 

życia i zdrowia, poszukiwania pracy, gdzie 

troska o sprawy przekraczające granice 

własnego podwórka? 

  Przypomnijmy jeszcze wyraźne 

orzeczenie Kościoła: wierni, którzy proszą  

o odprawienie Mszy Świętej w podanej 

intencji, składają przy tej okazji dobrowolną 

ofiarę; Mszy Świętej nie można ani „zaku-

pić”, ani jej za żadne skarby świata „sprze-

dać”.                      ks. Aleksander Radecki  .                         

 

INTENCJE MSZY ŚW. 

 

NIEDZIELA 

12.11 

7:00 1) + Edward Libuszewski – greg. 

10:00 1) ++ Józef, Olga, Marian Zając 

2) + Grażyna Mazur – od sąsiadów Maślan-

ków z rodziną 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od sąsiada 

Skop z rodziną 

11:30 1) Za Parafian 

2) ++ Tadeusz Warchoł, Anna i Józef 

3) ++ Tadeusz i Anastazja Hydzik 

16:30 1) + Wojciech Jakubowski – od brata 

Krzysztofa z rodziną 

 

PONIEDZIAŁEK 

13.11 

7:00 1) + Grażyna Mazur – od kuzynki 

Danuty z rodziną 

2) O zdrowie i bł. Boże dla córki Marii i jej 

narzeczonego Pawła 

17:00 1) ++ Zofia, Stanisław, Julian Wójcik 

2) + Edward Libuszewski – greg. 

3) Dziękczynna za Boże bł. w życiu, z proś-

bą o dalszą Bożą opiekę 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od rodziny 

Sanockich 

+ Grzegorz Świdrak – od koleżanek i kole-

gów z Sądkowej i Dobrucowej 

WTOREK 

14.11 

7:00 1) + Grażyna Mazur – od Mariusza  

z rodziną 

2) O zdrowie duszy i ciała dla syna Bogu-

sława i jego rodziny 

17:00 1) ++ Stanisław i Teresa Mazur 

2) + Edward Libuszewski – greg. 

3) + Jan Lepucki w 99 r. śm. 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od Rady 

Rodziców, rodziców i dzieci z Gminnego 

Przedszkola w Tarnowcu 

+ Grzegorz Świdrak – od Kariny i Marcina 

 

ŚRODA 

15.11 

7:00 1) + Grażyna Mazur – od Ireny i Tade-

usza Barzyk z rodziną 

2) + Stanisław Dzwonkowicz – od żony 

Leokadii 

17:00 1) Za ofiarodawców 

2) + Edward Libuszewski – greg. 

3) + Adolf Karaś w 4 r. śm. 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od koleża-

nek córki Marty z Gminnego Przedszkola  

w Tarnowcu 

+ Grzegorz Świdrak – od Kariny i Marcina 

 

CZWARTEK 

16.11 

7:00 1) + Grażyna Mazur – od Janiny Teofil-

skiej i Danuty Szajnickiej 

2) + Stanisław Dzwonkowicz – od syna 

Jerzego z rodziną 

17:00 1) + Edward Libuszewski – greg. 

2) + Wanda Czajka w 33 r. śm. 

3) ++ Józef Lepucki, Cecylia i Wojciech 

Pelczarowie 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od koleża-

nek córki Marty z Gminnego Przedszkola  

w Tarnowcu 

+ Grzegorz Świdrak – od Kariny i Marcina 

 

PIĄTEK 

17.11 

7:00 1) + Grażyna Mazur – od sąsiadów 

Lepuckich 

2) + Stanisław Dzwonkowicz – od brata 

Tadeusza 

17:00 1) + Edward Libuszewski – greg. 

2) + Eugeniusz Czajka w 23 r. śm. 

3) ++ Helena (20 r. śm.) i Józef Nowaccy 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od Wiesła-

wy Halerz i Stanisławy Żebrackiej 

+ Grzegorz Świdrak – od koleżanek i kole-

gów z pracy siostry Eli 

 

SOBOTA 

18.11 

7:00 1) + Grażyna Mazur – od brata Janusza 

2) + Stanisław Dzwonkowicz – od oddziału 

KSM Tarnowiec 

17:00 1) Dziękczynna w 45 rocz. ślubu 

Haliny i Jerzego, z prośbą o dalszą opiekę 

MBT 

2) + Edward Libuszewski – greg. 

3) + Tadeusz Bućko w 6 r. śm. 

Poza parafią: + Maria Ziomek – od Państwa 

Pisz z rodziną 

+ Grzegorz Świdrak – od rodziny Witkosiów 

z Wrocanki 
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POMOC DZIECKU  

Z NADPOBUDLIWOŚCIĄ 

PSYCHORUCHOWĄ  

I ZABURZENIAMI  

KONCENTRACJI UWAGI 

(CZ.2) 

  Dzieci z ADHD są w ciągłym 

ruchu, mają trudności z koncentracją uwagi, 

są impulsywne. Niektóre są pełne energii, 

przebojowe, wrażliwe, często jednak nie 

mieszczą się w tzw. normach 

obowiązujących w szkole, ciężko jest im 

stosować się do postawionych im norm  

i zasad funkcjonowania, przez co niejed-

nokrotnie są odbierane przez nauczycieli 

jako niegrzeczne. W związku z tym pomimo 

starań mają liczne problemy z nauką  

i spełnieniem oczekiwań ich rodziców  

i nauczycieli. Można jednak pomóc dziecku  

i z pomocą wsparcia środowiska złagodzić 

objawy nadobudliwości i przekuć je w atuty. 

Jako rodzice powinniśmy stosować się do 

kilku prostych zasad. 

  Po pierwsze, pomalujmy  pokój 

dziecka w jasnych, pastelowych kolorach  

i nie zagracajmy go zbyt dużą ilością rzeczy. 

Po drugie, współpracujmy z nauczycielami 

dziecka, wykazujmy zainteresowanie jego 

postępami w nauce, pomagajmy w odrabia-

niu zadań domowych. Lekcje nasze dziecko 

powinno odrabiać, kiedy w domu jest naj-

mniejszy ruch a na stole leży tylko to, co 

służy do pracy, bez jakichkolwiek dodatko-

wych przedmiotów. Pamiętajmy również  

o tym aby rozpoczynanie odrabiania pracy 

domowej odbywało się o stałych porach dnia 

a radio czy telewizor były wyłączone. Pod-

czas kiedy nasze dziecko odrabia lekcje czy 

powtarza materiał należy pamiętać aby robić 

kilkunastominutowe przerwy. Najlepiej 

większe zadanie podzielić na kilka mniej-

szych i zwracać uwagę na doprowadzenie 

ich do końca. Nie zapominajmy o zachęca-

niu i wdrażaniu naszej pociechy do czytel-

nictwa przez wspólne czytanie i omawianie 

książek. Interesująca książka uczy, a równ-

ocześnie rozwija wyobraźnię i działa 

uspokajająco. Zadbajmy również o regular-

ne, pożywne posiłki swojego dziecka, za-

pewniające mu odpowiednią ilość białka. 

Wahania cukru we krwi mogą powodować 

rozdrażnienie dziecka. Warto także zadbać  

o jakość czasu wolnego naszej latorośli. 

Proponuję aktywne spędzanie go oraz ogra-

niczanie dziecku czasu spędzonego na oglą-

danie telewizji czy granie w gry komputero-

we. Dobrym pomysłem jest na przykład 

bieganie, pływanie, gra w piłkę, jazda na 

rowerze, spacery po parku. Pamiętajmy 

również o powiązaniu momentu zasypiania 

dziecka z pewnego rodzaju rytuałem, bez 

nerwowej atmosfery i kłótni, które mogłyby 

wybić je ze snu. Na koniec nie zapominajmy 

o ciągłym wsparciu naszej pociechy i wy-

chowywaniu jej w atmosferze miłości, ak-

ceptacji i zrozumienia.  

Katarzyna Janocha 

Psycholog, nauczyciel w NSP  
w Roztokach 

POWOŁANIE KOBIETY 

 
  To temat spotkania formacyjnego 

Akcji Katolickiej, które odbędzie się 18 

listopada w budynku parafialnym Parafii  

św. Michała Archanioła w Rzeszowie. Wy-

kład i dyskusję poprowadzi Pani prof. Maria 

Wilczek. Przygotowując się do dyskusji 

pozwolę napisać kilka moich spostrzeżeń na 

ww. temat. Współczesny świat nie lansuje 

kobiet pięknych, mądrych i skromnych. Jak 

często odbiera się godność kobiety przez 

marsze, manify, bezsensowne hasła. Lansuje 

się kobietę wyzwoloną, niezależną, seksow-

ną. To środowiska feministyczne konse-

kwentnie i hałaśliwie narzucają swoją ideo-

logię. Poraża zachowanie i wygląd niektó-

rych kobiet na ulicy, w autobusie, kościele 

czy w szkole. Kobieta często staje wobec 

dylematu co wybrać karierę czy prowadzenie 

domu, wychowanie dzieci? Podstawowym  

i niezwykłym powołaniem kobiety jest ma-

cierzyństwo. Bycie matką to wielkie zadanie. 

Matka nie wie na kogo wyrośnie dziecko, co 

będzie robiło w przyszłości? To wszystko 

staje się jej radością odkrywania. Miłość 

matki powinna być wymagająca w stosunku 

do dziecka, bo jest to oznaka szacunku  

i wiary w jego możliwości. Między matką  

a dzieckiem zawsze wytwarza się silna więź, 

która wpływa na reakcje obojga, nie tylko  

w okresie dzieciństwa, ale w wieku mło-

dzieńczym i dorosłym. A kiedy już trzyma 

na kolanach wnuka, czuje się potrzebna, 

niezastąpiona i spełniona jak; „Biblioteka” 

doświadczeń i „worek” pogody ducha  

i miłości. Kiedyś przeczytałam, że w cen-

trum Rzymu odbywał się pokaz mody,  

a dochód miał być przeznaczony na cel 

charytatywny. Modelki prezentowały się jak  

z najnowszego żurnalu. Nagle szok, na 

wybiegu stanęła skromna kobieta, w skrom-

nym sari – to Matka Teresa z Kalkuty, chcia-

ła wzmocnić akcję na rzecz najbiedniej-

szych. Komentator po chwili oznajmił: 

„widzimy prawdziwie piękną kobietę, 

o nieskazitelnie pięknym wnętrzu”. To ko-

bieta, która karmi ludzi Bożą miłością, co-

dzienną troską – to macierzyństwo duchowe. 

Jan Paweł II w liście skierowanym do kobiet 

w 1995 r. napisał: „Kobieta bardziej niż 

mężczyzna widzi człowieka, ponieważ widzi 

go sercem”. Panie Boże pomóż wszystkim 

dziewczętom, by z radością zaakceptowały  

i rozwijały swoją kobiecość, oraz swoje 

powołanie do macierzyństwa i szczególnej 

troski o ludzkie oblicze tej ziemi. 

Teresa 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dzisiaj przeżywamy IX Dzień Solidarno-

ści z Kościołem Prześladowanym. Zbiórka 

do puszek na ten cel. O 16:00 różaniec  

z wypominkami i Msza św.  

2. Dziękujemy wszystkim, którzy modlili się 

za naszą Matkę Ojczyznę w święto narodo-

we: szkołom, gminie, sołtysom, radnym, 

wójtowi, pocztom sztandarowym, straża-

kom. Bóg zapłać za Wasz patriotyzm.  

3. W poniedziałek dzień modlitw w int. 

Kościoła, Ojca Świętego Franciszka i Ojczy-

zny. 

4. W sobotę wsp. bł. Karoliny Kózki – pa-

tronki diecezji. Po Mszach św. ucałowanie 

relikwii.  

5. Spotkania duszpasterskie: w poniedziałek 

Kółko biblijne (przeniesione z czwartku); we 

wtorek Domowy Kościół; w środę AK;  

w czwartek o 16:00 schola; w piątek na 

Mszy św. o 17:00 i czuwaniu poświęconym 

bł. Karolinie: kandydaci do bierzmowania  

z klas VII, II i III Gimnazjum z całej parafii, 

Oaza i KSM.   

6. Wypominki za zmarłych można przynosić 

do zakrystii na konkretny dzień tygodnia, 

przez cały listopad. 

7. Prosimy o porządki na grobach i cmenta-

rzu; chryzantemy wrzucamy na przyczepę, 

ale doniczki plastikowe zostawiamy obok 

przyczepy. 

8. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy 

katolickiej. Za ławkami jest również wyło-

żona gazetka parafialna „W sercu Maryi”.  

9. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 6  

z Roztok i gr. 1 z Sądkowej, za ofiarę na 

Sanktuarium. Msza św. za dobroczyńców  

w środę. W sobotę na godz. 8:00 prosimy gr. 

2 i 3 z Sądkowej.  

10. Bóg zapłać wszystkim parafianom za 

składane ofiary na potrzeby materialne na-

szego Sanktuarium.    

11. Zachęcamy do zakupienia kalendarza 

parafialnego na 2018 rok. Cena 5 zł.  

12. Dziękujemy Parafianom o dobrym sercu, 

którzy ofiarnie pracowali w tym tygodniu  

w ogrodach sanktuaryjnych. Bóg zapłać.  

13. Zachęcamy Parafian, aby zabierać figurę 

św. Michała Archanioła do domów, rodzin, 

domów strażaka – aby w każdej wiosce 

gościł św. Michał.        ks. Proboszcz 

 

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ  

ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM 

Z okazji zbliżającego się  

wspomnienia św. Mikołaja, nasza 

Parafia organizuje zbiórkę  

darów rzeczowych  

(środki czystości),  

a przede wszystkim artykułów 

spożywczych (soki, słodycze) 

dla dzieci z Domu Dziecka  

w Strzyżowie. Zbiórka trwa  

do 4 grudnia 2017 r. 
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