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Ten film musicie koniecznie zobaczyć 
Ostatnie miesiące dowodzą, że w Polsce forsowana jest zmiana kulturowa, mająca na 

celu obniżenie rangi małżeństwa, rodziny, wartości chrześcijańskich, podważanie prawa 
do ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. I nagle na ekrany kin wchodzi 
film pt. NIEPLANOWANE. Razem z niewielką grupą parafian 
postanowiliśmy nie odkładać wizyty w kinie i obejrzeć ten 
film w poniedziałkowy wieczór. Główna bohaterka Abby 
Johnson, to postać autentyczna, trochę naiwna, 
mająca szczere chęci, aby zmieniać świat i w dobrej wierze 
wchodzi do przestrzeni iście piekielnej, i tu sprawdza mi się 
powiedzenie: dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. 
Abby chce działać na rzecz zdrowia kobiet w jednej z klinik 
aborcyjnych w USA. Jednak w rzeczywistości niczym trybik 
w maszynie działa na rzecz zabijanie dzieci. Dla firmy liczą 
się tylko rosnące miliony dolarów i coraz większe zyski. 
To ona, jako najmłodsza dyrektorka w tej branży była 
odpowiedzialna za przeprowadzenie ponad 22 tys. 
aborcji. Tak było do dnia, kiedy to na ekranie monitora 
w gabinecie zabiegowym ujrzała jak niewinne poczęte 
dziecko broni się, ucieka i chce pozostać w łonie matki. I w tym momencie rozpoczyna się 
przemiana tej kobiety. Jednak według mnie to jest na drugim planie, bo na pierwszym 
stawiam na siłę modlitwy rodziny, bliskich i znajomych, by zmienić tę kobietę. Zachęcam by 
ten film obejrzeli wszyscy, bez względu na światopogląd chodzi, o głęboką postawę pro life, 
ale przede wszystkim zachęcam młode kobiety, które chcą zmienić świat. To między innymi 
od liczby widzów, będzie zależeć czy film będzie jeszcze później wyświetlany w innych 
kinach. Stojąc w obronie życia dzieci na etapie rozwoju prenatalnego, bronimy także pokoju 
serca matki, ojca, a także całego społeczeństwa. Film chwilami jest wstrząsający, ale 
jednocześnie dający nadzieję, bo główna bohaterka jest dziś inną osobą. Skutecznie  
i mądrze walczy w USA o ochronę poczętych dzieci, a coraz więcej klinik aborcyjnych jest 
zamykanych. 

Teresa 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

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

2. Wypominki w dni powszednie 
oprócz środy o 16.30, zaś w niedzielę 
o 16.00, na każdej modlitwie modlimy 
się za wszystkich zmarłych zaś wyczy-
tujemy po kolei kartki składane do 
skarbony. 

3. Na spotkanie Koła biblijnego zapra-
szamy w poniedziałek o godzinie 19:00. 

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

5. Od tego tygodnia w każdy czwartek 
będzie dodatkowo odprawiana Msza 
św. o godz. 20, po której odbywać się 
będzie wieczysta adoracja. Chętnych, 
którzy by chcieli podjąć stałą adorację 
(1h) raz w tygodniu (w ciągu dnia lub 
w nocy), prosimy, aby zgłaszali się 
w zakrystii. 

6. W piątek po Mszy spotkanie Oazy 
i KSM-u, a w sobotę o godz. 10 scholi 
dziecięcej.  

7. O prowadzenie Różańca św.  
w niedzielę prosimy o 9:20 Różę św. 
Agnieszki. Modlitwę różańcową pro-
simy zakończyć 15 minut przed Mszą 
św. ze względu na katechezę dla 
dorosłych. Odbywa się ona 15 minut 
przed Mszą o 10 i 11:30. Zapraszamy.  

8. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy 
Adwent. W czasie adwentu poranna 
Msza Roratnia o godz. 6:30 (nie będzie 
Mszy św. o godz. 7:00). Zapraszamy do 
uczestniczenia z lampionami. 
Możliwość nabywania lampionów  
z MBT w sklepiku przed roratami. 

9. Od 2 do 4 grudnia (tj. od poniedzia-
łku do środy pierwszego tygodnia ad-
wentu), będziemy przeżywać Rekolek-
cje adwentowe, które poprowadzi ks. 
dr Lucjan Dyka. Szczegółowy program 
podamy w przyszłą niedzielę. 

10. Wszystkie informacje także  
w gablotce i na stronie parafii. 

 

 

Dom pielgrzyma – domem spotkań 
 W ostatnich dniach wieczorami dom pielgrzyma zatętnił życiem. 
W sobotę 16 listopada odbył się kolejny z wieczorów dla młodych, 
który od teraz przyjmuje stałą nazwę „Przestrzeń młodych”. Tym 
razem nie było nas wielu, jednak czas spędzony razem był równie 
wyjątkowy i miły. Wieczór rozpoczęliśmy zdecydowanie „od 
kuchni”, bo od wspólnego przygotowania frytek i tostów. Jak 
w każdym domu najlepiej w kuchni, stąd tam też pozostaliśmy na 
znaczną część wieczoru.  Druga część spotkania poszła 
dwutorowo – niektórzy oglądali film (planowaliśmy obejrzeć 
„Chatę” a skończyło się na „Matrixie”), inni natomiast siedzieli  
i kontynuowali rozmowy. Wieczór upłynął nam szybko... 
 Dwa dni później, w poniedziałek, swój wieczór mieli ministranci 
i lektorzy z parafii, zarówno służący w Tarnowcu, jak i we Wrocance. 
Tym razem atrakcją były rozgrywki FIFA i pizza. Znów było głośno 
i radośnie. Twarze wszystkich chłopaków promieniowały. Należała 
im się tak nagroda za ich piękne służenie w naszej parafii.  
Dobrze jest się spotkać. Oby takich spotkań było jak najwięcej,  
w jak najliczniejszym gronie i oby rodziły one pragnienie nie tylko 
bawienia się, ale rozwijania swojej wiary i relacji międzyludzkich.  

Ks. Łukasz 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 25.11. 

7:00 + Grażyna Stankiewicz (int. od 
rodziców Grażyny) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Maria Musiał (od sąsiadów 
Żygłowicz i Zabawa) 

+ Stanisław Kowalski (od 
kolegów i koleżanek syna 
Krzysztofa z pracy) 

Poza 
 

+Władysława Tomasik (int. od 
koleżanek z Jasła) 

+ Anna Sanocka (int. od rodziny 
Szurek) 

+ Zofia Gałuszka (int. od sąsia-
dów Kozłowskich z Korczyny) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
Małgorzaty Hap z rodziną) 

Wtorek 26.11. 

7:00 + Grażyna Stankiewicz (int. od 
sąsiadów Kędrów i Hapiów) 

+ Anna, Stanisław Kaczka i 
zmarli z rodziny 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

Zmarli z Róży św. Józefa 
Sebastiana Pelczara 

Poza + Maria Musiał (int. od 
Romualdy Szebląg z rodziną) 

+ Anna Sanocka (int. od K.G.W. 
Wrocanka) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
Iwony Olbrot) 

+ Józef Zychowicz (int. od Marii 
i Tadeusza Musiał z rodziną) 

Środa 27.11. 

7:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

17:00 Za ofiarodawców 

+ Piotr Grzesik (w 5 rocz. śm.) 

+ Wojciech Kłodowski (int. od 
rodziny Okulskich) 

Poza + Maria Musiał (int. od rodziny 
Gąsiorów) 

+ Anna Sanocka (int. od 
Sanockich z Brzeziny) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
rodziny Byczków i Kowalskich  
z Niegłowic) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
sąsiada Witolda Bućko) 

Czwartek 28.11. 

7:00 + Grażyna Stankiewicz (int. od 
sąsiadów Betlej i Garbacik) 

+ Zdzisław Rozpara (int. z okazji 
imienin) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Henryka Dłuska 

Poza + Maria Musiał (int. od rodziny 
Śmietanów z Czeluśnicy) 

+ Anna Sanocka (int. od 
Stefanii Bancarz z USA) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
koleżanek z pracy córki Lidii) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
Józefy i Jana Śmietany z 
Czeluśnicy) 

Piątek 29.11. 

7:00 + Grażyna Stankiewicz (int. od 
sąsiadów Lepuckich) 

17:00 + Krystyna Kostrząb (greg.) 

+ Franciszek, Joanna Radoń 

+ Henryk Gałuszka (w 7 rocz. 
śm.) 

Poza + Maria Musiał (int. od rodziny 
Baciorów) 

+ Anna Sanocka (int. od 
Stanisławy Sanockiej) 

+ Józef Zychowicz (int. od Anny 
Zawadowicz z rodziną) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
rodziny Kobaków) 

Sobota 30.11. św. Andrzeja 

7:00 
 

+ Grażyna Stankiewicz (int. od 
sąsiadek Oli i Magdy) 

+ Grzegorz Świdrak 

17:00 + Krystyna Kostrząb ( 
zakończenie greg.) 

+ Grzegorz Świdrak (w 3 rocz. 
śm.) 

Poza + Maria Musiał (int. od Urszuli 
Motkowicz z rodziną) 

+ Anna Sanocka (int. od Haliny 
z rodziną) 

+ Józef Zychowicz (int. od Anny 
Orkinskiej) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
rodziny Czareckich z Jasła) 

Niedziela 1.12. I Niedziela Adwentu 

7:00 + Danuta Maciejczyk (rozpo-
częcie Mszy gregoriańskich) 

8:30 
Wrocanka 

+ Michalina i Karol Faber 

10:00 + Małgorzata Ciepiela (w 9 
rocz. śm., od córki z mężem) 

Int. dziękczynna w 18 rocz. 
urodzin Patrycji, z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opie-
kę Matki Bożej Tarnowieckiej 

Poza + Maria Musiał (int. od rodziny 
Brzanów i Bystrzyckich) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
sąsiadów Sajdaków) 

+ Józef Zychowicz (int. od Jana i 
Iwony Krajewskich) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Orlof (w 29 rocz. 
śm.), Cecylia Faber i Stanisław 

16:30 Za rodzinę Mędrków, 
Karamanów i Nastków 

 

KATECHEZA 
 
Pobożne świadome i czynne ucze-
stnictwo w świętej Liturgii naszych 
parafian to postulat. Jest to jednak 
także proces, w wyniku którego 
przez zaangażowanie coraz więcej 
ludzi rozpoczyna rozumieć sens zna-
ków liturgicznych i świadomie 
uczestniczyć w akcji liturgicznej. To 
zaś sprzyja pobożnemu, to znaczy 
korzystnemu duchowo uczestnictwu 
we Mszy Św. Takimi działaniami 
istniejącymi w naszej parafii lub na 
nowo zaktywizowanymi jest: dbanie  
o piękno przestrzeni liturgicznej - 
o bukiety i dekoracje; sprzątanie 
kościoła i terytorium wokół kościoła; 
zbieranie kolekty w czasie Mszy Św. 
przez przedstawicieli świeckich; 
śpiew liturgiczny i udział w nim 
wiernych; Liturgiczna Służba Ołtarza 
– szczególnie służba dorosłych aby 
oczyścić liturgię z atmosfery 
infantylności;  służba dorosłych 
mężczyzn lektorów, dorosłych 
kantorów, a także osób czytających 
modlitwę wiernych; posługa szafarzy 
nadzwyczajnych oraz pracowników 
kościelnych; aktywne włączanie się 
w prowadzenie modlitw. Dobrze na 
rozwój liturgiczny wpływa ucze-
stnictwo w katechezie dla dorosłych 
orazw formacji Biblijnej. Szczególnie 
owocną jest adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Udział wiernych w tych 
i innych formach aktywności jest 
dobrem jakie oni czynią sami sobie, 
a także służbą dobru wspólnoty. 
Trzeba się strzec pogardy, osądzeń 
czy pretensionalizmu. Aktywność 
liturgiczna zgodna z nauką Kościoła 
i pod przewodnictwem pasterza jest 
nie tylko postulatem ale warunkiem 
dobrego funkcjonowania parafii, zaś 
nasze zaangażowanie nie jest łaską 
robioną komukolwiek ale posługą na 
rzecz Kościoła. Warto także 
pamiętać że nie jeden czy kilku ma 
wykonać wszystko i zostać 
„wykorzystanymi” przez wspólnotę, 
lecz wielu ma być wiernie 
zaangażowanymi po troszkę (tyle ile 
trzeba). 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
2 Sm 5,1-3   Ps 122   Kol 1,12-20   Łk 

23,35-43 
Jezus Chrystus jest Królem. Swoje 
panowanie ujawnia w daniu życia 
za nas. To dobry Król, który nie 
myśli o sobie ale o tych, którzy do 
Niego należą. Wybierzesz Go na 
Króla? 


