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KATECHEZA  
Ofiarowanie Niepokalanej Hostii to nastepny warunek dobrego uczestnictwa we Mszy Św. Chodzi tu o ofiarowanie Ojcu 
Niebieskiemu najdrogocenniejszego Daru jakim jest Ciało i Krew Jezusa Chrystusa. Wierni przez ręce kapłana 
reprezentujacego Chrystusa wraz z całym Kościołem ofiarują Ciało i Krew Jezusa. Wchodzą w usposobienie Jezusa, który był 
doskonale posłuszny Ojcu i ofiarował samego siebie. Właściwe ofiarowanie rozpoczyna się od konsekracji i jest mocno 
podkreślone gestem podniesienia i słowami doksologi „ Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie…” Trzeba iść myślami 
za tekstami modlitw czytanymi przez kapłana mówiącymi o ofiarowania Ciała i Krwi Jezusa, a następnie wyrazić swą zgodę i 
uczestnictwo w tych tajemnicach słowem „Amen”.  
 
 
 

VI marsz Wszystkich Świętych 
 
W sobotę 26 października o godz.15.00 w naszym Sanktuarium zgromadziły się 

dzieci, które poprzez swoje przebranie przypomniały nam o Wszystkich Świętych. 
Po krótkiej modlitwie – Litanii do Wszystkich Świętych – ksiądz Proboszcz udzielił 
wszystkim błogosławieństwa. 

Następnie, ze śpiewem na ustach, bo przecież "taki duży, taki mały może 
świętym być", uroczysty pochód "małych świętych" udał się do GOK-u, gdzie na 
dzieci czekali animatorzy Kasia i Michał. Tam też został rozstrzygnięty konkurs na 
najlepsze przebranie, zadanie to nie było łatwe, bo każde dziecko było pięknie  
i pomysłowo przebrane. 

Dzieci otrzymały poczęstunek, miały okazje namalować swojego świętego  
i bardzo dobrze bawiły się przy ciekawych zabawach. Na koniec, korzystając  
z ostatnich promieni słonecznych, dzieci udały się do przykościelnego ogrodu, gdzie 
uczestniczyły w zabawach plenerowych, puszczały bańki mydlane, a obdarowane 
balonowymi niespodziankami, udały się do domu. 

Popołudnie było bardzo udane i wszyscy mamy nadzieję, że spotkamy się za rok, 
na VII Marszu Wszystkich Świętych. 

Magdalena 
 

Ogłoszenia parafialne 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
grupie 1 i 2 z Roztok, a  zapraszamy 
grupę 3 i 4 z tej miejscowości. 

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

3. Wypominki w dni powszednie  
o 16.30 (oprócz środy, kiedy to nie 
będzie wypominków), zaś  
w niedzielę o 16:00. Każdego dnia 
modlimy się za wszystkich 
zmarłych, wyczytujemy zaś losowo 
wybrane kartki. Wypominki 
prosimy składać do przeznaczonej 
na ten cel skrzynki na tyle kościoła. 
We Wrocance wypominki będą  
w niedziele kilka minut przed  
Mszą św.  

4. W środę nowenna po Mszy 
świętej wieczornej. Porządek Mszy 
w tygodniu i w niedzielę jak zwykle.  

5. O prowadzenie Różańca św.  
w niedzielę prosimy o 9:30 Różę 
Matki Bożej Opiekunki Rodzin,  
o 11.00 Różę Matki Bożej 
Różańcowej. Modlitwę różańcową 
prosimy zakończyć 15 min. przed 
Mszami Św., gdyż będzie katecheza 
dla dorosłych. Zapraszamy. 

6. Po Mszy Św. zapraszamy do 
zakrystii dzieci, które uczestniczyły 
w nabożeństwie różańcowym po 
odbiór nagród.  

7. W sklepiku do nabycia 
Kalendarze rolników.  

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ      
Mdr 11,22-12,2   Ps 145   2 Tes 1,11-2,2   Łk 19,1-10 

Odkrywamy dziś nieskończoną dobroć Pana Boga. Bóg nikogo nie odtrąca, nikim 
się nie brzydzi. Na każdego człowieka, choćby miał najbardziej poplątane życie czy 
popełnił nawet najokropniejsze grzechy, Pan patrzy z miłoscią. Doswiadczenie 
Bożej miłości prowadzi do nawrócenia. Przyjmij tą miłość, a twoje życie ulegnie 
przemianie. Miłość Boża wzywa do nawrócenia – czyni to delikatnie ale 
stanowczo. 

 

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


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

 

 

Wybory do kierownictwa KSM 
W piątek 25 października odbyły 

się wybory do Kierownictwa Oddziału 
KSM przy naszej 
parafii. W ich wyniku 
na przewodniczącą 
została wyłoniona 
Klaudia Budnik. 
Zastępcą został 
Mikołaj Drzał, a skarbnikiem 
Bartłomiej Michna. Gratulujemy 
nowemu kierownictwu i życzymy im 
owocnej pracy dla tutejszego 
Oddziału oraz dla całej parafii. Przy 
okazji zapraszamy i przypominamy, że 
spotkania KSM odbywają się w piątki 
po Mszy świętej wieczornej.  

Redakcja 

 

Sukces naszej parafianki 
Nasza parafianka Weronika 

Lepucka wygrała wybory do 
diecezjalnego zarządu KSM. 29 
października Ks. Bp Ordynariusz  Jan 
Wątroba mianował Weronikę 
prezesem XIV kadencji Zarządu 
Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej. 
Gratulujemy Weronice oraz życzymy 
wytrwałości w wypełnianiu 
obowiązków. 

Joanna 
Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 4.11. św. Karola Boromeusza 

7:00 + Aniela Dziura (int. od wnuczek) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Kunegunda i Stanisław Gierula 

+ Rudolf Jaskółka i rodzice 

Poza + Marian Grzesik (int. od sąsiadów 
Trznadel) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
Łukasza i Macieja Stankiewicz  
z rodzinami) 

+ Krystyna Świszcz (int. od 
sąsiadów z grupy 17-ej) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
wnuczki Beaty z rodziną) 

+ Amelia Chudy (int. od Zofii  
i Wiesława Jakubowskich) 

Wtorek 5.11. 

7:00 + Anna Sanocka (int. od 
uczestników pogrzebu) 

Poza + Zofia i Maria Czyszczoń 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

O zdrowie Ireny i 
błogosławieństwo dla całej rodziny 

Poza + Marian Grzesik (int. od Szydłów 
i Burgerów) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od wnuka 

Rafała z rodziną) 

+ Amelia Chudy (int. od Róży św. 
Anny) 

+ Krystyna Świszcz (int. od 
sąsiadów Radoniów z rodziną) 

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

Środa 6.11. 

7:00 + Anna Sanocka (int. od sąsiadów 
Paców) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Maria Musiał (int. od siostry 
Wandy z rodziną) 

Poza Za ofiarodawców 

+ Katarzyna Garbarz (int. od Jana 
Haręzgi z rodziną) 

+ Władysława Tomasik (int. od 
Elżbiety i Bogusława Wiśniowskich 
z rodziną) 

+ Krystyna Świszcz (int. od 
sąsiadów Łukasza i Mariki Przybyła 
z rodziną) 

+ Amelia Chudy (int. od Anety  
i Artura Dubiel) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Maślanka) 

Czwartek 7.11. 

7:00 Dziękczynna, z prosbą o łaskę 
zdrowia 

+ Jan Woźniak 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Stanisława i Jan Dubiel 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
całej rodziny Dybasiów z 
Niegłowic)  

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
rodziny Krasowskich) 
 

+ Amelia Chudy (int. od kuzynek  
z rodzinami) 

+ Krystyna Świszcz (int. od 
wychowanków SP rocznik 1994-96) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
Stanisława Roś z rodziną) 

Piątek 8.11. 

7:00 + Władysław Kania (w 7 rocz. śm.) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Józef Sikora (w 35 rocz. śm.) 

+ Rozalia, Józef i Stanisław 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
rodziny Sanockich) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
rodziny Krygowskich z Odrzykonia) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
Stanisławy Dłuskiej z rodziną) 

+ Krystyna Świszcz (int. od Róży 
Matki Bożej Zawierzenia) 

+ Amelia Chudy (int. od rodziny z 
Chlebnej) 

Sobota 9.11. 

7:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

Dziękczynna za pielgrzymkę do 
Oświęcimia i Wadowic, z prosbą  
o Boże błogosławieństwo dla 
uczestników pielgrzymki 

17:00 + Jan i Katarzyna Lepuccy 

Zmarli z rodziny Zająców 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
Danuty Urbanik z rodziną) 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziny Klocek) 

+ Zofia Gałuszka (int. od Andrzeja 
Pikuły) 

+ Krystyna Świszcz (int. od Anny 
Dziula z rodziną) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od rodziny 
Jakubowskich z Wrocanki  
i Umieszcza) 

Niedziela 10.11. 

7:00 + Maria i Jan Góra 

10:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Zofia i Franciszek Pisz 

Poza + Władysława Tomasik (int. od 
rodziny Wachlów i Mędrków) 

+ Zofia Gałuszka (int. od rodziny 
Orzechowicz Marian) 

+ Krystyna Świszcz (int. od 
sąsiadów Magdaleny i Wojciecha) 

+ Tadeusz Sajdak (int. od swatowej 
Marii Lepuckiej syna Grzegorza  
z rodziną) 

11:30 Za parafian 

16:30 + Józef Betlej (w 15 rocz. śm.), 
Leokadia i Antonii  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesteśmy na podium 
W sobotę 26 października  

w Rzeszowie w parafii Staromieście 
odbył się diecezjalny Turniej 
Szachowy Liturgicznej Służby Ołtarza. 
Naszą parafię reprezentował Ksawery 
Forc i spisał się bardzo dobrze. Cały 
Turniej ukończył na III miejscu 
spośród kilkudziesięciu konkurentów. 
Gratulujemy Ksaweremu i czekamy na 
kolejne sukcesy. Zapraszamy też 
chłopców z naszej parafii do 
dołączenia do grona ministrantów. 
Jak widać to nie tylko służba przy 
ołtarzu ale możliwość brania udziału 
w różnych turniejach. 

 Ks. Łukasz  


