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Dzieje się... 
Ostatni czas obfituje w różne wydarze-
nia. Wiele z nich dzieje się  
w małych grupach lub dotyczy jakiejś 
niedużej części naszej wspólnoty para-
fialnej. Część zaś, to wydarzenia obej-
mujące całą parafię. 
W ostatnim czasie...  
... rozpoczęliśmy nagrywanie i udostęp-
nianie katechez liturgicznych naszego 
księdza proboszcza oraz innych wyda-
rzeń (np. nauk rekolekcyjnych) 
z naszego kościoła. Został uruchomiony 
kanał na YouTube (Parafia Narodzenia 
NMP w Tarnowcu), gdzie będzie można 
sięgnąć do tych materiałów. Dziękujemy 
panu Robertowi, który sam zapropo-
nował zajęcie się tą sprawą 
i podjął się jej realizacji. 
... w sobotę 30 listopada w godzinach 
południowych dzieci ze scholi miały 
swoją Zabawę Andrzejkową. Spotkanie 
to było pełne radości, tańców i zabaw. 
Dziękujemy pani Jolancie za prowadze-
nie scholi w każdą sobotę oraz za przy-
gotowanie i przeprowadzenie także tej 
zabawy. 

 
... w tą samą sobotę 7 ministrantów 
otrzymało błogosławieństwo lektorskie 
od ks. bp Jana Wątroby. Uroczystość 
odbyła się w bazylice Narodzenia NMP 
w Gorlicach. 
Chłopakom gratu-
lujemy i życzymy 
owocnej posługi 
czytania Słowa 
Bożego w naszym 
zgromadzeniu 
liturgicznym. 
... w niedzielę 1 
grudnia  na Mszy o godz. 10 do grona 
ministrantów został przyjęty Adam, 
który od ponad roku przygotowywał się 
jako kandydat. Cieszymy się z jego po-

sługi i wytrwałości. 
Oczekujemy także na 
nowych chętnych 
chłopców do służenia 
przy Ołtarzu.  
... od 2 do 4 grudnia 
przeżywaliśmy Rekolekcje Adwentowe 
... w czwartek 5 grudnia na Mszy św. 
wieczornej dzieci przygotowujące się do 
I Komunii Świętej przeżyły obrzęd wrę-
czenia medalików. Dzieci w tym wyda-
rzeniu uczestniczyły wraz z rodzicami. 
To kolejny etap w ich przygotowaniu do 
świadomego i pełnego uczestnictwa 
w Eucharystii. 
... w piątek 6 grudnia wieczorem dzieci 
i młodzież spotkały się ze św. Mikoła-
jem. Przywitały go w domu pielgrzyma, 
a następnie przeszły do kościoła. Każda 
z grup zaprezentowała się Świętemu 
a następnie wszyscy otrzymali prezenty. 
Nikt nie dostał rózgi  

 
... w niedzielę 8 grudnia, w Uroczystość 
Niepokalanego Poczęcia na sumie, od-
był się obrzęd przyjęcia do Duchowej 
Adopcji Dziecka Nienarodzonego. Gra-
tulujemy tym, którzy podejmują ten 
trud modlitwy, by chronić maleństwa, 
które są zagrożone.  
... 9 grudnia po Roratach rozstrzygnęli-
śmy konkurs na najpiękniejszy lampion. 
Mimo tego, że  zgłoszonych do konkur-
su nie było zbyt wielu, dziękujemy 
i gratulujemy tym dzieciom, które przy-
gotowały piękne  lampiony za uczest-
nictwo.  
... już kolejny tydzień z rzędu odbywa 
się Adoracja Najświętszego Sakramen-
tu, teraz już na stałe od czwartku wie-
czorem oraz w piątek do południa. Cie-
szymy się tymi, którzy w ciszy powierza-
ją sprawy swoje osobiste, parafii i in-
tencje zawierzane w naszym Sanktua-
rium. Zapraszamy kolejne osoby. 

ks. Łukasz 
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Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
grupie 7 z Sądkowej i 1 z Tarnowca,  
a  zapraszamy grupę 2 i 3 z Tarnowca. 

2. W tym tygodniu od poniedziałku do 
soboty oraz w poniedziałek 23 grudnia 
w związku ze spowiedziami w naszym 
dekanacie, Msza św. wieczorna będzie 
o godzinie 17:30. 

3. Zapraszamy na Roraty w dni po-
wszednie o 6:30. 

4. Spowiedź przedświąteczna w naszej 
parafii w najbliższy piątek: w Tarnowcu 
od godz. 10 do 12 i od 18 do 20; we 
Wrocance od godz. 15 do 16. Spowiedź 
osób niedosłyszących odbywać się 
będzie w zakrystii. Prosimy ich do tego 
zachęcić.  

5. Parafian z tej części parafii, której nie 
odwiedził pan organista zapraszamy 
dzisiaj i w następne dni po Mszach do 
zakrystii, aby wziąć poświęcone opłatki. 
Ofiary z tej okazji będą przekazane  
w ciągu roku jako wynagrodzenie dla 
pana kościelnego. Dziękujemy za złożo-
ne dla nich ofiary. 

6. Nabożeństwa i spotkania grup jak co 
tydzień.  

7. Kontynuujemy zbiórkę do koszy 
Caritasu. Do nabycia także świece na 
stół wigilijny. Dziękujemy.  

8. Dziękujemy ofiarodawcom choinek. 

9. O prowadzenie Różańca św. w nie-
dzielę prosimy o 9:20 Różę św. Józefa 
Opiekuna Rodzin. 

10. Jeszcze dzisiaj można nabywać  
w sklepiku Ewangelie na 2020 rok. 
Zachęcamy, by skorzystać z tej pomocy 
do życia Słowem Bożym. 

11. Wszystkie informacje także w ga-
blotce i na stronie parafii. 

12. W poniedziałek po Mszy św. wie-
czornej spotkanie Przyjaciół WSD w 
Rzeszowie. 
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Posługa bukietów kwiatowych 
Od października w naszej parafii 

funkcjonuje posługa bukietów kwiato-
wych.  

Jakiś czas temu ksiądz Łukasz popro-
sił nas - mnie i koleżankę - zajmujące się 
kwiatami, o podzielenie się refleksjami 
związanymi z tą "pracą". Nie ma ludowej 
kapliczki, w której figura Matki Bożej nie 
byłaby przyozdobiona żywymi kwiatami. 
Kwiaty, często w obfitości, ozdabiają też 
obrazy maryjne i sukienki okrywające 
postać Bogarodzicy. Nie są one jedynie 
dekoracją, ale najczęściej symbolizują Ją 
samą i Jej liczne cnoty. W sanktuarium 
maryjnym, jakim jest Sanktuarium w 
Tarnowcu, od dawna brakowało nam 
żywych kwiatów i pięknych kompozycji. 
Gdy ksiądz proboszcz Paweł ogłosił, że 
chciałby, aby w naszej parafii powstała 
grupa zajmująca się kwiatami, zgłosiły-
śmy się jako nieliczne. Dużą zachętą i 
impulsem do podjęcia tej decyzji była 
możliwość spotkania się i przeszkolenia 
w układaniu kompozycji kwiatowych 
przez osobę, która zajmuje się tym od 
lat. I tak się zaczęło. Co tydzień spoty-
kamy się w piątek lub w sobotę, aby 
tworzyć coś pięknego dla Maryi. Jest to 
szczególny czas, czas wyciszenia, 
.  

 

skupienia, możliwości spotkania się tak 
blisko z naszą Panią Tarnowiecką. Nie zaw-
sze jest łatwo, ponieważ każda z nas ma 
wiele innych obowiązków. Znajdujemy jed-
nak chwilę, aby podziękować Panu Bogu - 
poprzez posługę jaką pełnimy - za talenty, 
którymi nas obdarzył. Wbrew pozorom  
zdolności to nie wszystko, liczą się chęci.  

Serdecznie zachęcamy do przyłączenia 
się do naszej małej grupy. Każda pomoc jest 
na wagę złota - wykonanie dekoracji jest 
pracochłonne, ale za to naprawdę kształcą-
ce i interesujące.  
Wiemy, że dobrze jest przyozdabiać kwia-
tami obrazy i figury Matki Najświętszej. To 
stary i piękny zwyczaj. Jednak o wiele lepiej 
jest zdobić oblicze Maryi duchowymi kwia-
tami naszych modlitw. 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 16.12. 

7:00 + Krystyna Świszcz (int. od Róży 
matki Bożej Zawierzenia) 

+ Józef Zychowicz (int. od 
wnuczki Iwony z rodziną) 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Roman i Michalina Kochanek 

Poza 
 

+ Maria Musiał (int. od rodziny 
Bosaków i Janickich)  

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
Ireny i Adama Klekot) 

Wtorek 17.12. 

7:00 + Władysław i Stanisława Ko-
ziccy, Lucyna Kiełtyka, z po-
dziękowaniem za otrzymane 
dobra od nich 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Józef Zychowicz (int. od córki 
Małgorzaty z mężem i synem) 

Poza + Maria Musiał (int. od rodziny 
Kołków) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
Adama Grzesika z rodziną) 

Środa 18.12. 

7:00 + Józef Zychowicz (int. od 
wnuczki Ilony z rodziną) 

+ Krystyna Świszcz (int. od 
chrzestnej córki Beaty z mę-
żem) 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

Za ofiarodawców 

Poza + Maria Musiał (int. od rodziny 
Soboniów z Rzeszowa) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
rodziny Goleń) 

Czwartek 19.12. 

7:00 + Józef Zychowicz (int. od 
wnuczki Anety z rodziną) 

Dziękczynna za uratowanie 
syna z wypadku 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Czesława, Stanisław 

Poza + Maria Musiał (int. od rodziny 
Gąsiorów) 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
Janusza Biernackiego z rodziną 
z Łubna) 

Piątek 20.12. 

7:00 + Józef Zychowicz (int. od 
wnuczki Joanny z rodziną) 

+ Wojciech Tomasik 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Jan i Anna Gunia (w 24 rocz. 
śm. Anny) 

Poza + Katarzyna Garbarz (int. od 
rodziny Mrozek) 

Sobota 21.12. 

7:00 
 

+ Kazimierz i Stanisława Ken-
dryk 

+ Medard Biedroń i jego rodzi-
ce 

17:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Joanna i Władysław Hap  
(w 10 rocz. śm.) 

Poza + Katarzyna Garbarz (int. od 
Stanisława i Stanisławy Gałusz-
ka) 

Niedziela 22.12. 

7:00 + Mieczysław Woźniak (w 3 
rocz. śm.) i zmarli z rodziny 

8:30  
Wrocanka 

+Edmund i Paulina 

10:00 + Danuta Maciejczyk (greg.) 

+ Stanisława i Stanisław Wójcik 
(w 19 rocz. śm. Stanisławy) 

11:30 Za parafian 

16:30 + Danuta Sanocka (w rocz. śm. 
od syna Mirka z rodziną) 

 

KATECHEZA 
Spowiedź i samo przygotowanie do niej   
nie jest nieznośnym cierpieniem. To 
powrót w objęcia Ojca. To odnowienie 
więzów miłości dzięki Krwi Pana przela-
nej dla naszego zbawienia. Przygotujmy 
się więc do niej poprzez warunki dobrej 
spowiedzi odczytane na nowo. 
1.Rachunek sumienia – czyli rozważanie 

o mojej miłości do Boga i bliżniego 

(rachunek miłości i już widzę swoje 

grzechy) 

2.Żal za grzechy – doskonale jeśli jest 

 z miłości, ale przynajmniej ze strachu 

przed wieczną karą 

3.Mocne postanowienie poprawy – 

czyli trzeźwa świadomość na ile mnie 

stać i mocne otwarcie na łaskę Bożą  

w mym życiu 

4.Szczera spowiedź – ufne oddanie 

Kościołowi swych grzechów, a Jezus,  

Jego Głowa odpuszcza. Może rozmowa 

o zapomnianych, wątpiwych lub 

utajonych grzechach, po to aby w końcu 

Pan wyrwał mnie z lęku? 

5.Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu – 

może stały spowiednik? stała spowiedź? 

może kierownictwo duchowe? Aby 

rozpoznać przyczyny swych problemów, 

znaleźć właściwą drogę, metody wyjścia 

ze zla oraz wynagrodzenia krzywd... Aby 

nauczyć się słyszeć i rozpoznawać 

natchnienia Ducha Świętego... 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Iz 35,1-6a.10    Ps 146   Jk 5,7-10 

Mt 11,2-11 
Nasze pragnienie spotkania z Panem 
wzrasta. To nasze oczekiwanie ma ce-
chować się cierpliwością i wytrwałością, 
a zarazem pełną radości tęsknotą za 
Panem, który przynosi prawdziwą ra-
dość. Czytając dzisiejsze słowo uzmy-
słów sobie, że także w Twoją sytuację 
życiową, choćbyś się czuł jak pustynia 
czy spieczona ziemia, chce wejść Pan, by 
tam rozbrzmiała przeogromna, niewy-

powiedziana radość. 
 


