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KATECHEZA Posilanie się przy Stole Ciała Pańskiego, to kolejny warunek dobrego uczestnictwa we Mszy Świętej.  
Dla pełnego uczestnictwa we Mszy Św. potrzeba przystępować do Komuni Świętej. Trzeba więc zabiegać aby być w stanie łaski uświęcajacej.  
A gdyby ktoś przez grzech ciężki rozerwał swą jedność z Jezusem powinien jak najszybciej wyspowiadać się. Grzech ciężki ropoznajemy gdy 
przekraczamy przykazanie Boże lub kościelne: 1. Świadomie 2. Dobrowolnie 3. W ważnej sprawie. Gdy te trzy okoliczności są spełnione jednocześnie 
obowiązkowo trzeba się spowiadać przed przyjęciem Komuni Św. Przystepujac do Komunii trzeba się maksymalnie zaangażować przez czynne 
uczestnictwo we Mszy Św. a także przez przygotowanie modlitwą  (dialogiem z Jezusem) i skupieniem na przyjęcie Jezusa. Codzienne życie w łasce 
uświęcającej umacniane przyjmowaniem Komuni Św. powinno być oczywiście widoczne w naszym zachowaniu i w naszych relacjach z bliźnimi.  
 
 
 

DZIEŃ DZIECKA UTRACONEGO PO RAZ PIERWSZY W NASZEJ PARAFII 
 

Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest w Polsce od 2004 roku w dniu  
15 października. Święto powstało z inicjatywy Organizacji Rodziców po Stracie oraz 
Rodziców Dzieci Chorych "Dlaczego". W tym roku ten dzień był również ważny  
w życiu naszej parafii.  

Przed godz. 21.00 kilkudziesięcioosobowa grupa wiernych w świetle lampionów 
zebrała się wokół krzyża na Dużej Kalwarii. Wspólnie odśpiewaliśmy Apel 
Jasnogórski. Następnie Ks. Kustosz odczytał z Ewangelii wg św. Łukasza tekst  
o spotkaniu Zbawiciela z dziećmi. W homilii przypomniał,  jak ważne jest, by przed 
Bogiem mieć serce i postawę dziecka.  

Dzieci utracone w wyniku choroby, poronienia, wypadku najczęściej uczestniczą 
już w tajemnicach chwalebnych, a ból  przeżywają najbliżsi. Ksiądz Proboszcz dodał, 
że w tym dniu szczególnie trzeba objąć myślą i modlitwą także te dzieci, które 
utraciły życie duchowe, łączność z Bogiem, odwróciły się od Niego i trwają  
w buncie. Jeszcze ważniejszą treścią dnia stało się dziękczynienie za życie każdego  
z nas, za wspaniałomyślność rodziców, którzy przyjęli od Stwórcy przecudowny dar 
życia. Ks Proboszcz dał świadectwo, że był świadkiem powrotu do pełni życia osób, 
które popełniły grzech aborcji, ale przyszły z tym ciężarem do Miłosiernego 
Zbawiciela i wszystko Mu wyznały w sakramencie pokuty. Nadzieja jest dla każdego 
człowieka. Trzeba o nią walczyć, bo szatan chce dosięgnąć człowieka dwoma 
łapami: jedną trzyma go w grzechu śmiertelnym, drugą kłuje człowieka lękiem, by 
się z tego stanu nie podniósł i nie próbował czegoś zmienić. Ks. Proboszcz z wielkim 
przekonaniem polecił modlić się do naszych Aniołów Stróżów, którzy są potężnymi 
orędownikami przed Bogiem.  

Po chwili milczenia ks. Łukasz odmówił Litanię do Wszystkich Świętych. W czasie 
tej modlitwy, w myśl wskazówek Ks. Kustosza, staraliśmy się uchwycić tych 
świętych, którzy są nam bliscy, ponieważ: nosimy ich imiona, wykonujemy podobne 
zawody, zmagamy się z takimi samymi trudnościami, pełnimy podobne role  
w rodzinie czy w Kościele. 

 Na koniec Ks. Proboszcz udzielił wszystkim błogosławieństwa i życzył, byśmy 
otworzyli się w pełni na wspaniałość życia, którym Bóg chce każdego obdarzyć już 
teraz.   

Teresa Wyderka 
 

Ogłoszenia parafialne 
  

1. Dziękujemy za sprzątanie  
i ofiary grupie 3 i 4 z Potakówki oraz 
zapraszamy grupę 5 i 6  
z Potakówki. 

2. Na spotkanie Koła Biblijnego 
zapraszamy w poniedziałek  
o godzinie 19:00. 

3. W środę nowenna o godz. 16:30 
w ramach nabożeństwa 
różańcowego. Porządek Mszy  
w tygodniu i w niedzielę jak zwykle.  

4. W piątek spotkanie Oazy  
i KSM-u. 

5. Różaniec codziennie o 16.30, 
porządek grup prowadzących 
różaniec: w poniedziałek: LSO,  
w środę: wraz z nowenną ksiądz,  
w piątek: KSM i Oaza 

6. O prowadzenie Różańca św.  
w niedzielę prosimy o 9.30 Różę Św. 
Sebastiana Pelczara, o 11:00 Różę 
bł. Karoliny. Modlitwę różańcową 
prosimy zakończyć 15 min. przed 
Mszami Św. gdyż będzie katecheza 
dla dorosłych. Zapraszamy. 

7. Zbiórka ofiar na fundusz 
stypendialny „Dzieło Nowego 
Tysiąclecia” wyniosła 3139,52 zł. 
Bóg zapłać. 

8. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny. 
Pamiętajmy o tej intencji w naszych 
modlitwach.  

9. Na stolikach z tyłu kościoła 
znajdują się kartki na wypominki. 
Prosimy je składać do skrzynki na 
tyle koscioła. Bóg zapłać.  

 

 Teresa Wyderka 

 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/


Parafia Narodzenia NMP w Tarnowcu, tel. 602 424 410, Facebook: @SanktuariumTarnowiec 

 

 

Intencjemszalne 
Poniedziałek 21.10. 

7:00 + Helena i Franciszek Kania  
Poza ks. 
Kazimierz 

+ Maria Musiał (int. od wnuka 
Piotra z rodziną i wnuka 
Konrada) 

17:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

 + Teodezja Olszewska (w 3 rocz. 
śm.) 

Poza + Marian Grzesik (int. od Janiny 
Delimaty) 

+ Amelia Chudy (int. od 
pracowników EUROSIM3) 

Wtorek 22.10. (św. Jana Pawła II) 

7:00 + Czesława Tomasiewicz  
(w 1 rocz. śm.) 

17:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

+ Teresa Angster (w 4 rocz. śm.) 

Poza + Marian Grzesik (int. od rodz. 
Smalarz) 

+ Amelia Chudy (int. od 
pracowników EUROSIM3) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Pasiniewicz z Roztok) 

Środa 23.10. 

7:00 + Antoni Góra  

17:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

Za ofiarodawców 

Poza + Marian Grzesik (int. od 
Weroniki Gazda) 

+ Amelia Chudy (int. od 
pracowników EUROSIM3) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Kochanek z Roztok) 

Czwartek 24.10. 

7:00 + Władysław Góra 

17:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

+ Józefa Bućko (w 11 rocz. śm.) 

Poza + Marian Grzesik (int. od 
rodziny Jamrogiewiczów) 

+ Amelia Chudy (int. od 
pracowników EUROSIM3) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Serwa i Ziomek) 

Piątek 25.10. 

7:00 + Adam Gancarz 

17:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

+ Stanisława Koś (w 2 rocz. sm.) 

Poza ks. 
Kazimierz 

+ Tadeusz Grzesik (w 12 rocz. 
śm.) 

Poza + Marian Grzesik (int. od Róży 
św. Sebastiana Pelczara) 

Sobota 26.10. 

7:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

+ Tadeusz Lepucki 

17:00 + Michalina Forystek i jej 
rodzice 

Poza ks. 
Kazimierz 

+ Franciszek Polak (w 48 rocz. 
śm.) 

Poza + Marian Grzesik (int. od 
rodziny Buda) 

Niedziela 27.10. 

7:00 + Stanisław, Zofia, Zbigniew 

10:00 + Amelia Twaróg (greg.) 

Poza + Marian Grzesik (int. od 
rodziny Żuradów) 

11:30 Za parafian 

+ Tadeusz, Józef, Maria 
Warchoł (int. od Czesława) 

16:30 + Edward Gęsiak (w 15 rocz. 
śm.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kilka słów o zmianach 
  

Nie da się ukryć, że w parafii 
następują zmiany, które wiążą się 
zmianą proboszcza. Część z nich już 
zauważyliście, inne po trochę będą 
się pojawiać. Nie wynikają one  
z przekonania, że wcześniej coś było 
źle. Są one raczej próbą 
doskonalenia tego, co już istnieje, 
usprawniania czy też upiększania,  
a nade wszystko, aby służyło jeszcze 
bardziej naszemu wzrostowi wiary. 
Liczymy przy nich na konstruktywne 
uwagi, a równocześnie na waszą 
otwartość i umiejętność 
przyjmowania tego, co nowe.  

Zmiany te zachodzą na różnych 
poziomach, także na poziomie czysto 
organizacyjnym i lokalowym. Część 
już wie, że księża wikarzy mieszkają 
teraz w domu pielgrzyma, na piętrze. 
Natomiast kancelaria parafialna 
została przeniesiona na plebanię  
i znajduje się po lewej stronie od 
głównego wejścia. Tam też teraz 
prosimy się udawać w sprawach 
kancelaryjnych, jak dotychczas, w dni 
powszednie po Mszy św. wieczornej.  

ks. Łukasz 
 

 
 

 

Sklepik 
   

Zmiany nastąpiły również w naszym 
sklepiku. Pojawiły się w nim nowe artykuły 
oraz wróciły te, które przez pewien czas  
z niego zniknęły – są to głównie 
dewocjonalia związane z kultem Maryi. 
Można w nim nabyć m.in. obrazy z Matką 
Bożą Tarnowiecką, różne zawieszki  
i breloki, różańce oraz krzyżyki. Są także 
dostępne książki, kalendarze misyjne oraz 
Biblia wydawnictwa Edycja św. Pawła, 
która zawiera liczne komentarze pomocne 
w zrozumieniu czytanego tekstu. 
Oczywiście, jak to było dotychczas,  
w sklepiku można nabyć prasę katolicką: 
Gościa Niedzielnego, Niedzielę, Źródło  
i inne. Sklepik jest czynny po każdej Mszy 
świętej w niedzielę i w w niektóre dni 
tygodnia. Poszukujemy nowych osób, 
które chciałyby pomóc w funkcjonowaniu 
sklepiku. Takie osoby prosimy o kontakt  
z ks. Łukaszem. Zapraszamy do sklepiku. 

 

Redakcja 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ      
Wj 17,8-13   Ps 121   2 Tm 3,14-4,2  Łk 18,1-8      

Jakie jest Twoje doświadczenie modlitwy? Kiedy wołasz 
do Pana czy doświadczasz tego, że Pan Cię wysłuchuje? 
Dzisiejsze słowo zapewnia nas, że „Bóg weźmie  
w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą 
wołają do Niego”. A zatem umocnij się w wierze i nie 
trać ducha.  

 


