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EWANGELIA (Mk 15,1-39)
Męka Pana naszego Jezusa Chrystusa według świętego Marka.
Jezus przed Piłatem
Zaraz wczesnym rankiem arcykapłani wraz
ze starszymi i uczonymi w Piśmie i cała
Wysoka Rada powzięli uchwałę. Kazali
Jezusa związanego odprowadzić i wydali Go
Piłatowi. Piłat zapytał Go: I. Czy Ty jesteś
królem żydowskim? E. Odpowiedział mu:
╋ Tak, Ja nim jestem. E. Arcykapłani zaś
oskarżali Go o wiele rzeczy. Piłat ponownie
Go zapytał: I. Nic nie odpowiadasz? Zważ,
o jakie rzeczy Cię oskarżają. E. Lecz Jezus
nic już nie odpowiedział, tak że Piłat się
dziwił.
Jezus odrzucony przez swój naród
Na każde zaś święto miał zwyczaj uwalniać
im jednego więźnia, którego żądali. A był
tam jeden, zwany Barabaszem, uwięziony
z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili
zabójstwo. Tłum przyszedł i zaczaj domagać
się tego, co zawsze im czynił. Piłat im odpowiedział: I. Jeśli chcecie, uwolnię wam
króla żydowskiego? E. Wiedział bowiem, że
arcykapłani wydali Go przez zawiść. Lecz
arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił
im raczej Barabasza. Piłat ponownie ich
zapytał: I. Cóż więc mam uczynić z Tym,
którego nazywacie królem żydowskim?
E. Odpowiedzieli mu krzykiem: I. Ukrzyżuj
Go! E. Piłat odparł: I. Co więc złego uczynił? E. Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli:

T. Ukrzyżuj Go! E. Wtedy Piłat, chcąc
zadowolić tłum, uwolnił im Barabasza,
Jezusa zaś kazał ubiczować i wydał na
ukrzyżowanie.
Król wyśmiany
Żołnierze zaprowadzili Go na wewnętrzny
dziedziniec, czyli pretorium, i zwołali całą
kohortę. Ubrali Go w purpurę i uplótłszy
wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę.
I zaczęli Go pozdrawiać: T. Witaj, królu
żydowski! E. Przy tym bili Go trzciną po
głowie, pluli na Niego i, przyklękając, oddawali Mu hołd. A gdy Go wyszydzili, zdjęli
z Niego purpurę i włożyli na Niego własne
Jego szaty.
Droga krzyżowa
Następnie wyprowadzili Go, aby Go ukrzyżować. I przymusili niejakiego Szymona
z Cyreny, ojca Aleksandra i Rufa, który
wracał z pola i właśnie przechodził, żeby
niósł krzyż Jego. Przyprowadzili Go na
miejsce Golgota, to znaczy Miejsce Czaszki.
Ukrzyżowanie
Tam dawali Mu wino zaprawione mirrą, lecz
On nie przyjął. Ukrzyżowali Go i rozdzielili
między siebie Jego szaty, rzucając o nie losy,
co który miał zabrać. A była godzina trzecia,
gdy Go ukrzyżowali. Był też napis z podaniem Jego winy, tak ułożony: Król żydowski. Razem z Nim ukrzyżowali dwóch złoczyńców, jednego po prawej, drugiego po
lewej Jego stronie. Tak wypełniło się słowo
Pisma: W poczet złoczyńców został zaliczony.
Wyszydzenie na krzyżu
Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali
Go, potrząsali głowami, mówiąc: T. Ej, Ty,
który burzysz przybytek i w trzech dniach go
odbudowujesz, zejdź z krzyża i ocal samego
siebie. E. Podobnie arcykapłani wraz
z uczonymi w Piśmie drwili między sobą
i mówili: T. Innych wybawiał, siebie nie
może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy widzieli
i uwierzyli. E. Lżyli Go także ci, którzy byli
z Nim ukrzyżowani.
Śmierć Jezusa
A gdy nadeszła godzina szósta, mrok ogarnął
całą ziemię aż do godziny dziewiątej.
O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: ╋ Eloí, Eloí, lamá sabachtháni. E. To znaczy: Boże mój, Boże
mój, czemuś Mnie opuścił? Niektórzy ze
stojących obok, słysząc to, mówili: T. Patrz,
woła Eliasza. E. Ktoś pobiegł i napełniwszy
gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał Mu
pić, mówiąc: I. Poczekajcie, zobaczymy, czy

przyjdzie Eliasz, żeby Go zdjąć z krzyża.
E. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem
i oddał ducha. Wszyscy klękają i przez
chwilę zachowują milczenie.
Po śmierci Jezusa
A zasłona przybytku rozdarła się na dwoje
z góry na dół. Setnik zaś, który stał naprzeciw, widząc, że w ten sposób oddał ducha,
rzekł: I. Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym.

DROGA KRZYŻOWA SERCEM
PISANA (cz. 2/2)
Stacja X – Pan Jezus z szat obnażony.
Miał dobrą opinię w szkole. Ludzie we wsi
też nie mogli powiedzieć na niego złego
słowa. Spokojny, każdemu się ukłonił. Kiedyś jeden z kolegów poskarżył się na niego,
że jak nikt nie słyszy, to znęca się nad nim
psychicznie. Wyśmiewa, wyzywa, poniża.
Nie uwierzyli nauczyciele ani rodzice, dopiero jak inne dzieci zaczęły się skarżyć, to
wszyscy zrozumieli, że chłopak ma dwa
oblicza. Takich przykładów są tysiące. Zasłaniamy często prawdziwą twarz maskami:
maską dobra, maską uśmiechu i życzliwości.
Przyjdzie taka chwila, że już żadna maska
nie będzie pasowała. Panie Jezu wybacz nam
grzech zakłamania, fałszu i obłudy.
Stacja XI – Pan Jezus do krzyża przybity.
Został skazany na 25 lat więzienia za gwałt
i morderstwo. Nigdy nie przyznał się do
winy. Wierzyła w niego cała rodzina, najbardziej matka, dzięki której nie popełnił
samobójstwa. Dzisiaj po 18 latach biegli
stwierdzili, że zaszła pomyłka a on jest
niewinny. Co musiał przejść Tomasz przez
te 18lat? Ile cierpienia, poniżeń, łez i bólu.
Przybity do krzyża życia konał 18 lat. I nagle
cud, ktoś mu pomógł i dzisiaj jest wolny. To
tak jakby narodził się na nowo. Każdy z nas
ma swój krzyż, taki jest człowieczy los.
Dźwigamy go z nadzieją na zbawienie.
Stacja XII – Pan Jezus umiera na krzyżu.
Wymodlony, wymarzony i kochany mój
synku. Piszę do Ciebie po raz pierwszy
i ostatni. W tych dniach bowiem mam być
zamordowany. Chciałem być Tobie ojcem
i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć
radą i doświadczeniem w kształtowaniu
twego umysłu i charakteru. Niestety okrutny
los zabiera mnie przedwcześnie a Ciebie
zostawia sierotą. Dlatego piszę i płaczę… –
pisał do rodziny podpułkownik Łukasz

Ciepliński „Pług”. Brał udział w wielu akcjach bojowych na obszarze powiatów Rzeszów, Dębica, Kolbuszowa. Na przełomie
listopada i grudnia 1947 r. UB aresztowało
prawie wszystkich członków kierownictwa
WiN, w tym Łukasza Cieplińskiego.
W niektórych okresach śledztwa Ciepliński
był torturowany tak okrutnie, że na przesłuchanie wnoszono go na kocu. W następstwie
bicia ogłuchł na jedno ucho. 14 X 1950 r.
sąd skazał Cieplińskiego „na pięciokrotną
karę śmierci, utratę praw publicznych
i obywatelskich praw honorowych na zawsze
oraz przepadek całego mienia”. Wyrok na
Cieplińskim i wykonano 1 III 1951 r. strzałem w tył głowy (katyńskim). Miejsce jego
pochówku do dziś pozostaje nieznane. Przez
okres rządów komunistycznych w Polsce był
bohaterem zapomnianym, „żołnierzem wyklętym”, o którym mówić zakazano. Pisał do
rodziny: Wisiu, siedzę w celi śmierci.
Śmierci nie boję się zupełnie. Żal mi tylko
Was, sieroty moje najdroższe (…). Wiem, że
myślą, sercem i modlitwą jesteś stale przy
mnie. ODCZUWAM TO. Bądź Wisiu dzielna. Przejdź nad cierpieniem z godnością
i spokojem i wiarą w sprawiedliwość Bożą.
Tylko nam ona została. Cel Twój i zadanie
to Andrzejek i wierzę, że go wychowasz na
człowieka, na Polaka i na katolika, że przekażesz mu swoje wartości duchowe i silnie
zwiążesz ze mną i ideą, dla której żyłem.
Widzisz Synku – z Mamusią modliliśmy się
zawsze, byś wyrósł ku chwale idei Chrystusowej, na pożytek Ojczyźnie i nam na pociechę. Chciałem służyć Tobie swoim doświadczeniem. Niestety to może moje ostatnie do
Ciebie słowa. Do serca Cię tulę i błogosławię. Bóg z Tobą. Andrzejku! Pamiętaj, że
istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna
i Matka”. Skazany za wartości najświętsze
i zamordowany jak jego Pan i Zbawiciel, jak
Jezus.
Stacja XIII – Pan Jezus z krzyża zdjęty.
Po wypadku stracił czucie w nogach. Nadzieja, ze znowu będzie chodził była nikła.
Czekał miesiącami, aż rodzina uzbiera pieniądze i wyjadą za granice do najlepszego
specjalisty. Te miesiące zmieniły go zupełnie. Kiedyś wydawało mu się, że wszystko
może. Jest młody i piękny. A Bóg? Jakieś
bajki. Jednak dzisiaj potrafi powiedzieć
tylko jedno: dziękuję ci Panie żeś mnie
upokorzył. Operacja się udała, to cud. Boże
wiemy, że każde doświadczenie i każdy
krzyż to dla nas nauka. Wierzymy, że
wszystko co czynisz, czynisz z miłością.
Stacja XIV – Pan Jezus do grobu złożony.
Ma już 96 lat. Leży na łożu śmierci i dziękuje Bogu za życie. Było w nim dużo szczęścia, ale wiele by dzisiaj zmieniła. Za dużo
pracowała, zamiast poświęcić czas dzieciom
i rodzinie. Teraz wie, że salony niepotrzebne, po co to wszystko? Dwa pokoiki z kuchnią by wystarczyły. Gdyby ktoś wrócił
życie, to dzisiaj wiedziałaby jak żyć. Patrzy
na swoich wnuków, przyszli się pożegnać.
Niedługo ich babcia przejdzie przez grób
i stanie przed Chrystusem. Idź babciu -

myślą – to już Twoja pora. Jezu każdemu
z nas wyjdziesz na spotkanie. Chcemy być
Ciebie godni mimo naszych grzechów
i słabości.
Niełatwa to droga
I ciężki dźwigamy Krzyż
To od nas dla Boga
Razem dziś chcemy iść

Jola, Tarnowiec 2018
NAWRÓCIĆ SIĘ
Wydaje nam się, że mamy czas.
I przekornie mimo, że świat pędzi coraz
szybciej robimy wszystko by mieć, posiadać.
Czasem zatracając w tym swoje być. Czas
jest pojęciem względnym. Nasze życie
umiejscowione jest w pewnym miejscu
i czasie. Wielki Post ma nam przypomnieć,
że nie mamy czasu.
Nie mamy czasu na to, by go
zmarnować, by go stracić, by przeżyć życie
nie patrząc na Boga i innych ludzi, w których On żyje – na to nie mamy czasu. I choć
Bóg widzi inaczej, bo w niebie czas nie
istnieje, my jesteśmy nim ograniczeni. Kiedyś umrzemy. Kiedy? To zostawiamy Bożej
mądrości. Święta Paschalne napawają nas
jednak nadzieją, że śmierć nie jest końcem,
że śmierć Jezusa otworzyła nam bramy nieba
i jest tam dla nas miejsce.
Wielki Post powinien być czasem
zatrzymania i zamyślenia nad swoim życiem. Jak go wykorzystaliśmy? Każdy to
oceni we własnym sumieniu, jednak jeśli coś
wciąż jest nie tak to mamy jeszcze czas,
jeszcze kilka dni. Nie wiemy kiedy przyjdzie
nam spotkać się z Bogiem, jest to jednak
pewne, że taki czas nadejdzie. Zwróćmy się
w stronę Pana Boga, bo Jemu na nas bardzo
zależy.
Dzisiejsza niedziela – Palmowa
jest ostatnią niedzielą Wielkiego Postu,
otwiera ona Wielki Tydzień. Za kilka dni
będziemy przeżywać święta paschalne,
będziemy cieszyć się ze Zmartwychwstania
Pana Jezusa. Dziś jednak Kościół daje nam
kolejną niedzielę i stawia przed naszymi
oczami Jezusa, który wjeżdża do Jerozolimy
witany przez tłumy. Za kilka dni to właśnie
tłum skaże Go na śmierć i mękę.
W Niedziele Palmową tradycyjnie
już święcimy palmy. Jest to pamiątka wjazdu
Jezusa do Jerozolimy gdy tłum obwołując
Go Królem ścielił przed Nim gałązki. Jest to
także nasze wyznanie wiary i decyzja pójścia
za Chrystusem. Obwołując Chrystusa Królem chcemy przejść z Nim przez krzyż aż do
zmartwychwstania. W tą niedziele kapłan
nie ubiera fioletowych szat tylko czerwone,
a cała liturgia przypomina nam, że Jezus jest
Królem. Męka i śmierć nie odbiera Mu
godności królewskiej, ale tym bardziej ją
podkreśla. Bóg jest bowiem Bogiem nie
z tego świata, a Jego królestwo jest o wiele
większe i potężniejsze niż królestwa ziemskie.
Od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej
Środy włącznie Pan Jezus dzień spędzał

w Jerozolimie i nauczał w świątyni, a na noc
udawał się do odległej o ok. 3 km Betanii,
aby tam przenocować. Zapewne gościny
Jemu i Jego uczniom udzielał Łazarz
w swoim domu - z wdzięczności za niedawne
wskrzeszenie go z grobu
W Wielki Poniedziałek w drodze do Jerozolimy Chrystus uczynił uschłym figowe drzewo za to, że nie znalazł na nim owocu,
a tylko same liście (Mt 21, 18-19; Mk 11, 1214). Kiedy wszedł na plac świątyni i zobaczył
tam kupców z towarami i bydłem, wypędził
ich stamtąd (Mt 21, 12-13; Mk 11, 15-19; Łk
19, 45-48).
W Wielki Wtorek Pan Jezus prowadził najgwałtowniejsze polemiki ze starszyzną żydowską, które zakończył wielokrotnym „biada”, rzuconym na swoich zatwardziałych
wrogów (Mt 21, 20 - 23, 39; Mk 11, 27-32.
41; Łk 20, 9 - 21, 1). W wielkiej też mowie
eschatologicznej zapowiada całkowite zniszczenie Jerozolimy oraz koniec świata, jaki
zamknie dzieje ludzkości (Mt 24, 1-41; Mk
13, 1-33; Łk 21, 5-34). Zapowie także powtórne swoje przyjście na ziemię w chwale
(Mt 25, 31-46). W przypowieści o roztropnym słudze, o mądrych i głupich pannach
i o talentach będzie nawoływał do czujności
(Mt 24, 42-55. 30; Mk 13, 33-37; Łk 21, 3436).
Wielka Środa ma bezpośredni już kontakt
z wydarzeniami Wielkiego Czwartku i Piątku. Sanhedryn na tajnej naradzie postanawia
za wszelką cenę zgładzić Jezusa. Judasz
ofiaruje Wielkiej Radzie Żydowskiej swoją
pomoc za srebrniki, przyrzekając śledzić
Chrystusa, a gdy będzie sam - zawiadomi
o tym Sanhedryn (Mt 26, 1-16; Mk 14, 1-11;
Łk 22, 1-6), aby Go można było pojmać
(http://brewiarz.pl).

Magdalena Maraj
ŚWIĘTE OBLICZE
Który obraz przedstawia Jezusa?
Który z nich jest najbardziej wierny ideałowi? Jak wyglądał Ten, który ukochał nas
ponad wszystko? Chusta z Oviedo, Całun
Turyński, Chusta z Manoppello zdumiewają
swoją dokładnością i podobieństwem.
Chusta z Oviedo – przypomina o Wielkim
Piątku, kiedy Jezus umarł na krzyżu i został
z niego zdjęty
Całun Turyński – przypomina o Wielkiej
Sobocie, kiedy Jezus spoczywał w grobie
Chusta z Manoppello – przypomina
o Wielkiej Niedzieli, o momencie paschalnym, kiedy Jezus powstał z martwych.
To świadkowie męki, śmierci
i zmartwychwstania. Wszystkie trzy wiążą
się z historią zbawienia. Do każdej z nich
ciągną tłumy. Żadna jednak z nich nie została zatwierdzona jako prawdziwe Oblicze
Boskiego Syna, choć wg tradycji i różnego
rodzaju badań, może spełniać taką funkcję.
Inaczej ma się sprawa z pierwszym obrazem
Jezusa Miłosiernego, który obecnie znajduje
się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Wilnie. Został namalowany przez Eugeniusza Koźmińskiego wg wskazówek
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s. Faustyny i w jej obecności. Mimo tego nie
spełniał oczekiwań zakonnicy, która z bólem
serca żaliła się Chrystusowi; kto Cię wymaluje tak pięknym jakim jesteś? Jednak najbardziej znany obraz znajduje się w kaplicy
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach z podpisem „Jezu Ufam Tobie”. Jego współautorem
jest sam Pan Jezus, a pędzlem posłużył się
krakowianin – artysta malarz Adolf Hyła.
Bez względu na to jak wyglądasz - KOCHAM CIĘ PANIE.
Teresa

SŁUGA BOŻY KS. BISKUP
DR ALEKSANDER FRISON
Frison Aleksander bp s. Iwana (1873-19011937), bp i administrator apostolski w Odessie. Urodzony 5.05.1873 w niemieckiej
wiosce Baden k. Odessy w rodzinie niemiecko-rosyjskiej. Po rozpoczęciu studiów
w seminarium duch. w Saratowie został
wysłany na dalsze studia do Rzymu. Odbywał je przez 6 lat w Collegium Germanicum,
uzyskując doktoraty z filozofii i teologii.
W 1902 powrócił do diecezji. Był kolejno
wikariuszem w katedrze saratowskiej, kapelanem biskupa, kanclerzem kurii biskupiej
w Saratowie, profesorem seminarium duch.
w tym mieście, a od 1910 jego rektorem.
W latach 1915-1925 pracował jako proboszcz par. Kercz w dek. Symferopol i dziekan. W 1926, w związku z ukrytą reorganizacją administracji Kościoła kat. w ZSSR,
dokonaną przez pap. Piusa XI, został mianowany administratorem apostolskim dla
płd.-zach. części Diecezji Tyraspolskiej
z rezydencją w Odessie i 10.05.1926 potajemnie konsekrowany w kościele św. Ludwika w Moskwie na biskupa tytularnego
Limiry przez wysłannika papieża, bpa Michela d'Herbigny'ego. Po ujawnieniu tego
faktu otrzymał nakaz zamieszkania w Symferopolu, co go odcinało od kontaktu z wiernymi w rejonie Odessy. Mieszkał przy ul.
Gorkiego 24 m. 14. Jesienią 1929 został
aresztowany pod zarzutem nielegalnego
wyświęcenia na biskupa i rzekomego udzielania pomocy wojskom białogwardyjskim.
Zwolniony w 1931, pozostawał pod nieustanną i ścisłą inwigilacją GPU. W Symferopolu cieszył się dużym uznaniem miejscowych katolików pol. W 1933 został ponownie aresztowany i oskarżony o nielegalne
dopuszczanie nieletnich do służby liturgicznej oraz ich deprawację (na prośbę rodziców
zgodził się na to, by chłopiec zapalił świece
przy katafalku podczas nabożeństwa za
zmarłych i przygotował kadzielnicę). Na
pewien czas zwolniony i ponownie, razem ze
swoją matką i siostrzenicą, aresztowany
10.10.1935 pod zarzutem prowadzenia działalności szpiegowskiej na rzecz Niemiec.
Podstawą oskarżenia było znalezienie w jego
mieszkaniu podczas rewizji kilku dolarów –
potraktowano je jako zapłatę za czynności
szpiegowskie. Był przetrzymywany w piwnicach więzienia w Symferopolu. Cierpiał
z powodu choroby oczu i bardzo osłabionego wzroku. W wyniku procesu toczącego się

przy drzwiach zamkniętych w dn. 1117.09.1936 na podstawie oskarżenia o przestępstwa polityczne przewidziane w art. 58-4
i 54-11 KK RSFSR został skazany na śmierć
przez rozstrzelanie. 10.04.1937 Specjalne
Kolegium Sądu Najwyższego RSFSR zatwierdziło ten wyrok. 20.06.1937 został
rozstrzelany w więzieniu na Butyrkach
w Moskwie. Swą ostatnią wolę wyraził
w formie pisemnej w trzech punktach:
1.Spotkanie z krewną Magdaleną
2.Zwrot biblii i modlitewnika
3.Spowiedż u ks. Gudaitisa (jedyny kapłan
na Krymie).
Żadna z trzech próśb nie była spełniona.
Nie był więziony w łagrze na Sołówkach,
jak podają niektóre notatki dotyczące jego
osoby. Wymieniana jest także nieco inna,
niedokładna data śmierci.
MODLITWA
Wszechmogący Boże, który sługę swego
Biskupa Aleksandra obdarzyłeś łaską kapłaństwa i umocniłeś Duchem Świętym do
świadczenia o Tobie, aż do ofiary z życia,
przez jego wstawiennictwo wysłuchaj mojej
prośby ……………. i udziel mi łaski, abym
tak jak on wypełnił w swoim życiu Twoją
wolę do końca, a sługę swego wynieś do
chwały ołtarzy. Amen.
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.
O otrzymanych łaskach dzięki wstawiennictwu Sługi Bożego Bpa Aleksandra Frisona
prosimy poinformować Kurię Diecezjalną
w Odessie ul. Katerynynska 33, UA 65045
Odessa.

INTENCJE MSZY ŚW.
NIEDZIELA PALMOWA
25.03
7:00 1) + Stanisława Warchoł – greg.
10:00 1) + Barbara Lepucka w 1 r. śm.
2) + Kazimiera Sanocka w 5 r. śm.
Poza parafią: + Jan Żołądź – od Małgorzaty
Szydło z rodziną
+ Włodzimierz Grodzicki - od grupy 17
z Tarnowca
+ Stefan Biernacki – od rodziny Wietechów
11:30 1) Za Parafian
2) + Marian Siara – od chrzestnego z rodziną
16:00 1) ++ Józef, Maria Bućko
WIELKI PONIEDZIAŁEK
26.03
7:00 1) + Stanisława Warchoł – greg.
2) + Jerzy Kurowski – od córki Iwony
z rodziną
3) O łaskę zdrowia i potrzebne łaski dla
siostry Lucyny z Róży MB Opiekunki Rodzin
18:00 1) ++ Karol, Józefa Klekot
2) ++ Tadeusz i Jadwiga (52 r. śm.) Regiewicz
3) + Edward Gancarz
Poza parafią: + Jan Żołądź – od kolegów
i koleżanek syna Artura z działu energomechanicznego EXALO
+ Włodzimierz Grodzicki - od grupy 17
z Tarnowca

+ Stefan Biernacki – od rodziny Wietechów
WIELKI WTOREK
27.03
7:00 1) + Stanisława Warchoł – greg.
2) + Władysław Jezior – od syna Edwarda
z rodziną
3) ++ Stefania i Jan Lawera – od wnuczki
Józefy z rodziną
18:00 1) + Jerzy Kurowski – od swata
i swatowej z Szebni
2) Dziękczynna w 49 rocz. chrztu św. Haliny
Poza parafią: + Jan Żołądź – od Joli i Iwony
+ Włodzimierz Grodzicki - od sąsiadów
z Brzezówki i Tarnowca
+ Stefan Biernacki – od rodziny z Chlebnej
WIELKA ŚRODA
28.03
7:00 1) + Stanisława Warchoł – greg.
2) + Jerzy Kurowski – od żony
18:00 1) W int. ofiarodawców
2) + Barbara Sobczak w 5 r. śm.
3) + Jadwiga Tyc
4) + Jan Żołądź – od bratowej z Dębowca
Poza parafią: + Włodzimierz Grodzicki - od
sąsiadów Grzesików
+ Stefan Biernacki – od pracowników firmy
Orlen Oil Zakład Jedlicze
WIELKI CZWARTEK
29.03
18:00 1) ++ Jan (10 r. śm.), Stanisława
Dubiel
2) + Stanisława Warchoł – greg.
3) + Wanda Osolińska w r. śm.
4) + Jan Jachym
5) + Henryk Szmyd
6) + Jan Żołądź – od Moniki i Piotra z Dębowca
Poza parafią: + Stefan Biernacki – od pracowników firmy Orlen Oil Zakład Jedlicze
WIELKI PIĄTEK
30.03
17:30 Droga Krzyżowa
18:00 Liturgia Męki Pańskiej
WIELKA SOBOTA
31.03
19:00 1) ++ Stanisława i Józef Koszyk
2) + Janina Dubiel w 50 r. śm.
3) + Stanisława Warchoł – zakończenie greg.
4) + Bolesław Gancarz – rozpoczęcie greg.
5) + Jan Żołądź – od sąsiadów syna Marcina
i Elżbiety
Poza parafią: + Stefan Biernacki – od pracowników firmy Orlen Oil Zakład Jedlicze
Triduum Paschalne i Wielkanoc
A.D. 2018 - celebransi
(liturgia i homilia)
Wielki Czwartek - ks. Proboszcz
Wielki Piątek - ks. Grzegorz
Wielka Sobota - ks. Nikodem
Wielka Niedziela - ks. Mariusz
Poniedziałek Wielkanocny - wg grafiku (list)
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Poświęcenie pokarmów - Wielka Sobota
9:00
Sanktuarium: ks. Grzegorz
Dobrucowa: ks. Proboszcz
Potakówka: ks. Mariusz
10:00
Sanktuarium: ks. Proboszcz
Sądkowa: ks. Grzegorz
Wrocanka: ks. Mariusz
11:00
Sanktuarium: ks. Mariusz
Roztoki: ks. Grzegorz
Umieszcz: ks. Proboszcz
12:00
Sanktuarium: ks. Proboszcz
Brzezówka: ks. Mariusz
Triduum Paschalne 2018
Wielki Czwartek
18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej
20:00 Czuwanie modlitewne dzieci i młodzieży (przewodniczy schola)
20:45 Adoracja Najświętszego Sakramentu
22:00 Zakończenie Adoracji
Wielki Piątek
17:30 Droga Krzyżowa
18:00 Liturgia Męki Pańskiej
Po liturgii Gorzkie Żale
21:00 Całonocna Adoracja Najświętszego
Sakramentu
24:00 Droga Krzyżowa
Wielka Sobota
19:00 Wigilia Paschalna w Wielką Noc
Niedziela Zmartwychwstania
6:00 Rezurekcja; 10:00 Msza
11:30 Msza św.

św.;

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj Niedziela Palmowa – poświęcenie
palm na każdej Mszy św.; o 11:30 procesja
z palmami wokół kościoła. Uczniowie SP
i Gimnazjum w Tarnowcu wraz z nauczycielami kwestują w naszej parafii w ramach
Akcji Pola Nadziei. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na rzecz krośnieńskiego
Hospicjum.
2. Dzisiaj Gorzkie Żale we Wrocance
o 14:30, w Sanktuarium o 16:00. Adoracja
krzyża dla rodzin.
3. W poniedziałek dzień spowiedzi w naszej
parafii. Spowiedź przed południem od 10:00
do 12:00; po południu od 15:00 do 18:00
z przerwą od 16:30 do 17:00. We Wrocance
spowiedź od 10:00 do 11:30 i od 15:00 do
17:00. Przez cały czas spowiedzi będzie
wystawiony Najświętszy Sakrament i możliwość adoracji – modlitwy. Zachęcamy
wszystkich Parafian do pojednania się
z Bogiem i ludźmi, gdyż tylko w ten sposób
można prawdziwie przeżywać Święta Wielkanocne.
4. W środę Nowenna do MBT – zapraszamy
całe rodziny, aby ofiarować odpust za zmarłych z naszych rodzin.
5. W tym tygodniu przeżywać będziemy
Triduum Paschalne – najświętsze dni w roku

liturgicznym. Program liturgii oraz adoracji
na poszczególne dni Triduum wywieszony
jest w gablotach i na www parafii.
6. Wielki Czwartek – pamiątka Ostatniej
Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentu
Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Wieczerzy
Pańskiej o 18:00. Po Mszy św. będą rozdawane chlebki przez zespół Caritas – złożone
ofiary będą przeznaczone na ciężko chorych
w parafii. Wielki Piątek – pamiątka śmierci
Chrystusa na krzyżu. O 17:30 Droga Krzyżowa dla całej parafii w Sanktuarium.
O 18:00 Liturgia Męki Pańskiej. Po zakończeniu liturgii adoracja krzyża dla wiernych
oraz adoracja Najświętszego Sakramentu
przy Grobie Pańskim przez całą noc.
O 24:00 Droga Krzyżowa. Gorzkie Żale
bezpośrednio po zakończeniu Liturgii Męki
Pańskiej oraz o godz. 21:00. Coroczna ofiara
składana przy adoracji krzyża w Wielki
Piątek jest wsparciem dla chrześcijan mieszkających w Ziemi Świętej. W Wielki Piątek
obowiązuje post ścisły, zachowajmy abstynencję. Zachęcamy wiernych, by zachować
post także w Wielką Sobotę do Liturgii
Wigilii Paschalnej. Wielka Sobota – dzień,
który wprowadzi nas w radość Wielkanocy.
Adoracja Najświętszego Sakramentu przez
cały dzień. Zapraszamy do adoracji wszystkie miejscowości, grupy duszpasterskie,
jednostki OSP. Błogosławieństwo pokarmów: 9:00 – Sanktuarium, Dobrucowa,
Potakówka; 10:00 – Sanktuarium, Sądkowa,
Wrocanka; 11:00 – Sanktuarium, Roztoki,
Umieszcz; 12:00 Sanktuarium, Brzezówka.
Wielkanocną Liturgię Wigilii Paschalnej
rozpoczniemy o 19:00; prosimy przynieść
świece z ochronkami i pojemniki na wodę
święconą.
7. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - największe święto chrześcijan. Rezurekcja o g. 6:00. Prosimy, aby w czasie
procesji feretrony niosły Róże Różańcowe;
zapraszamy sztandary naszych szkół, KSMu, OSP; prosimy, aby przygotować i nieść
figury św. Józefa i św. Stanisława Kostki.
Pozostałe Msze św. o 10:00 i 11:30, nie
będzie Mszy św. po południu; we Wrocance
Msza św. o 8:30.
8. W Poniedziałek Wielkanocny Msze św.
tylko przed południem. Parafialny Zespół
Caritas będzie kwestował na pomoc w leczeniu ciężko chorej Honoraty z Umieszcza.
Prosimy o dary serca.
9. Zachęcamy do zakupienia i czytania prasy
katolickiej, są ciekawe artykuły; za ławkami
gazetka parafialna.
10. Bardzo prosimy o porządki na grobach
i na cmentarzu; w Poniedziałek Wielkanocny
procesja na cmentarz z modlitwami.
11. Dziękujemy właścicielom sklepów za
pomoc w zbiórce żywności dla osób potrzebujących pomocy, za przyjęcie tej akcji
i wszystkim za ofiarność – Bóg zapłać.
12. Dziękujemy za sprzątanie świątyni gr. 6
i 7 z Brzezówki, za ofiarę na Sanktuarium.
Msza św. za dobroczyńców w środę.
W czwartek na g. 8:00 prosimy gr. 1 i 2
z Dobrucowej, a w sobotę na godz. 14:00

prosimy gr. 3 i 4 z Dobrucowej oraz tych,
którzy nie mogą przyjść w czwartek.
13. W zakrystii jest do nabycia „Znak Łaski”
– pismo WSD Rzeszów.
14. Zostały wymienione 3 okna półokrągłe
za figurą MBT.
15. W tym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię
Dłuską z Sądkowej. Wieczny odpoczynek …

ks. Proboszcz
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU TARNOWIEC
2018
WIELKI PIĄTEK
7.00 – 8.00 Umieszcz 1;Umieszcz 2; Tarnowiec 1
8.00 – 9.00 Umieszcz 3; Umieszcz 4; Tarnowiec 2
9.00 – 10.00 Umieszcz 5; Umieszcz 6; Tarnowiec 3
10.00 – 11.00 Umieszcz 7; Sądkowa 1;
Tarnowiec 4
11.00 – 12.00 Sądkowa 2; Sądkowa 3; Tarnowiec 5
12.00 – 13.00 Sądkowa 4; Sądkowa 5; Tarnowiec 6
13.00 – 14.00 Sądkowa 6; Sądkowa 7; Tarnowiec 7
14.00 – 15.00 Roztoki 1; Roztoki 2; Tarnowiec 8
15.00 – 16.00 Roztoki 3; Roztoki 4; Tarnowiec 9
16.00 – 17.00 Roztoki 5; Roztoki 6; Tarnowiec 10
17.00 – 18.00 Dobrucowa 1; Dobrucowa 2;
Tarnowiec 11
WIELKA SOBOTA
7.00 – 8.00 Dobrucowa 3; Dobrucowa 4;
Tarnowiec 12
8.00 – 9.00 Potakówka 1; Potakówka 2;
Tarnowiec 13
9.00 – 10.00 Potakówka 3; Potakówka 4;
Tarnowiec 14
10.00 – 11.00 Potakówka 5; Potakówka 6;
Tarnowiec 15
11.00 – 12.00 Brzezówka 1; Brzezówka 2;
Tarnowiec 16
12.00 – 13.00 Brzezówka 3; Brzezówka 4;
Tarnowiec 17
13.00 – 14.00 Brzezówka 5; Brzezówka 6;
Tarnowiec 18
14.00 – 15.00 Brzezówka 7; Wrocanka 1;
Tarnowiec 19
15.00 – 16.00 Wrocanka 2; Wrocanka 3;
Wrocanka 4
16.00 – 17.00 Wrocanka 5; Wrocanka 6;
Wrocanka 7
17.00 – 18.00 Wrocanka 8; Wrocanka 9;
Wrocanka 10
18.00 – 19.00 Wrocanka 11; Wrocanka 12
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