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Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
grupie 4 i 5 z Tarnowca, a  zapraszamy 
grupę 6 i 7 z Tarnowca. 

2. W poniedziałek o godz. 19:00 Koło 
Biblijne. 

3. We wtorek, w Sylwestra Msza z na-
bożeństwem na zakończenie roku  
o godz. 17:00. 

4. W środę Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki (Nowy Rok). Msze święte  
o godz. 7:00, 10:00. 11:30 i 16:30  
w Tarnowcu oraz we Wrocance o godz. 
8:30.  

5. W czwartek Msza św. o godz. 20  
z wystawieniem i adoracją do Mszy 
porannej w piątek. 

6. W tym tygodniu wypada pierwszy 
piątek miesiąca. Nabożeństwo o godz. 
16:30. Spowiedź od godz. 16:00. We 
Wrocance spowiedź od godz. 15:30, 
Msza o godz. 16:00.  

7. W pierwszą sobotę zapraszamy na 
nabożeństwo o godz. 16:30 połączone  
z błogosławieństwem matek oczekują-
cych potomstwa.  

8. O prowadzenie Różańca św. w nie-
dzielę prosimy o 9:20 Różę św. Moniki. 

9. Plan wizyty duszpasterskiej w tym 
tygodniu: w poniedziałek od godz. 
17:00 Tarnowiec gr. VI i VII, w czwartek 
od godz. 17:00 Tarnowiec gr. X, w pią-
tek od godz. 17:00 Tarnowiec gr. IX i XI, 
w sobotę od godz. 9:00 Tarnowiec gr. 
XII, XVII i XIX. 

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

 

 

 

Jak godnie przyjmować Komunię świętą? 
Jako katolicy mamy wielki szacunek wobec Najświętszego Sakramentu. Wynika on  

z wiary, że pod postacią chleba i wina jest Ciało i Krew Pana Jezusa. Jest to obecność 
realna i trwała, która pozostaje także poza Mszą świętą – z tej racji centralnym miejscem 
w naszych kościołach jest Tabernakulum. 

Wyrazem szacunku wobec Jezusa w Najświętszym Sakramencie jest m.in. porządek 
w czasie przyjmowania Komunii Świętej. Kościół dopuszcza przyjmowanie Komunii za-
równo klęcząc, jak i na stojąco. Każda parafia ma możliwość zdecydowania, która forma 
bardziej przyczyni się do jak najgodniejszego przyjmowania Ciała Pana Jezusa.  

W naszej parafii przyjęliśmy formę procesji z przyjęciem Komunii świętej na stojąco.  
Aby pięknie się ona odbywała obok zamieszczamy schematyczny rysunek jak powinna 
wyglądać. Podchodzimy do Komunii w dwóch rzędach, tak aby kapłan mógł udzielać 
Komunii naprzemiennie osobie po prawej stronie i po lewej. Pamiętajmy, że przyjmując  
Komunię na stojąco, mamy przyklęknąć na jedno kolano przed Jej przyjęciem,  
aby w ten sposób wyrazić naszą wiarę w obecność Pana Jezusa. Osoby, które nie mogą 
wykonać takiego przyklęknięcia (z racji wieku lub choroby), powinny wykonać głęboki 
skłon. Prosimy, aby rodzice zwrócili na to uwagę swoim dzieciom, które nie zawsze  
o tym pamiętają. Po przyjęciu Ciała Pana Jezusa odchodzimy po zewnętrznej stronie.  

Zazwyczaj Komunia jest rozdzielana przed ołtarzem, a gdy jest więcej kapłanów także 
w nawach bocznych, gdzie podchodzimy w podobny sposób.  

Piękna i uporządkowana procesja jest wyrazem naszej wiary i świadectwem wobec 
osób przybywających z zewnątrz do naszego Sanktuarium. Troszczmy się o piękno  
Liturgii w naszym kościele również w ten sposób.  

Ks. Łukasz 

Poniedziałkowe spotkania biblijne 

Sigla, wersety, księgi, testamenty - te słowa pojawiają się często w trakcie trwania ponie-
działkowych kół biblijnych, które odbywają się w naszej parafii od początku września. Blisko 
dwudziestu uczestników tych spotkań, pod czujnym i troskliwym okiem księdza Kustosza 
Pawła Knurka, przez jedną godzinę pochyla się nad świętą księgą, aby odkrywać prawdy 
zawarte w biblijnych czytaniach. Tematem cotygodniowych rozważań są teksty przewidziane 
w liturgii na każdą kolejną niedzielę. Po głośnym odczytaniu poszczególnych fragmentów 
Biblii uczestnicy spotkania, starają się odkryć jakie prawdy o Bogu i jego zamiarach wzglę-
dem ludzi kryją się za literacką szatą każdego biblijnego wersetu. Przygotowywany przez 
księdza Proboszcza rzetelny i ciekawy komentarz ukierunkowuje dyskusję, zwraca uwagę na 
istotne aspekty poszczególnych czytań i podkreśla ich najważniejsze elementy. Ponadto, 
wszyscy uczestnicy koła biblijnego w przyjaznej atmosferze dzielą się swoim rozumieniem 
usłyszanych tekstów. Udział w spotkaniach jest dużą pomocą w pełniejszym przeżywaniu 
niedzielnej liturgii, pozwala także wejść w rytm roku liturgicznego i odkryć, jak poszczególne 
jego tygodnie prowadzą cały kościół i każdego z osobna, do coraz pełniejszej przyjaźni  
z Bogiem. Warto zatem poświęcić jedną poniedziałkową godzinę, aby móc doświadczać  
w swoim życiu przemieniającej mocy Słowa Bożego. 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 30.12. 

7:00 + Michalina Pawłowska  
(w 7 rocz. śm.) 

+ Maria Zawadzka (int. od 
bratowej Teresy) 

17:00 + Danuta Maciejczyk (zakoń-
czenie greg.) 

+ Tomasz Betlej 

Poza 
 

+ Katarzyna Garbarz (int. od 
Magdy i Daniela Chromiak  
z Jaszczwi) 

Wtorek 31.12. 

7:00 + Maria Zawadzka (int. od 
bratanic i bratanka) 

+ Franciszek Świdrak (int. od 
siostry Zosi) 

17:00 + Eleonora i Andrzej Jaskółka 
 i zmarli z rodziny 

W podziękowaniu za otrzyma-
ne łaski, z prośbą o łaskę zdro-
wia i dalszą opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej dla Mieczysławy 

Poza + Katarzyna Garbarz (int. od 
wnuczki Edyty z rodziną) 

Środa 01.01. Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki 

7:00 + Józefa Radoń (w 14 rocz. śm.) 

10:00 + Kazimiera i Tadeusz Goleń 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
Agaty z rodziną) 

+ Stefan Wójcik (int. od Moniki 
Garbacik z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Mieczysław Delimata (int.  
z okazji imienin) 

16:30 + Zofia i Tadeusz Dziura 

Czwartek 02.01. św. Bazylego i Grzegorza  
z Nazjanzu 

7:00 Dziękczynna w 83 urodziny 
Mieczysława 

+ Maria Zawadzka (int. od 
siostry Ireny z chrześniakiem 
Geraldem) 

17:00 + Józef Dłuski z Sądkowej  
(w 22 rocz. śm.) 

Dziękczynna za otrzymane łaski 
dla Joanny 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od Oli  
i Wacława Kretów) 

+ Stefan Wójcik (int. od Mateu-
sza Wójcik z narzeczoną) 

Piątek 03.01. 

7:00 + Maria Zawadzka (int. od 
kuzynek Kazi i Marysi) 

+ Stanisław Garbarz (int. od 
chrzestnej mamy z rodziną) 

17:00 + Władysława i Roman Wójcik 

O zdrowie Magdy i błogosła-
wieństwo Boże 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od Gosi 
i Jurka Piątkowskich) 

+ Stefan Wójcik (int. od pra-
cowników ZSP nr 2 w Krośnie) 
 

Sobota 04.01. 

7:00 
 

+ Maria Zawadzka (int. od 
kuzyna Janka Sajdaka z rodzi-
ną) 

+ Franciszek Świdrak (int. od 
siostry Danusi z rodziną) 

+ Stanisława Garbarz (int. od 
brata Mariusza z żoną) 

17:00 O błogosławieństwo Boże dla 
Jeremiasza z okazji 5 urodzin 

O błogosławieństwo Boże  
i opiekę Matki Bożej Tarno-
wieckiej dla Karoliny 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
Wioletty i Ryszarda Śmieta-
nów) 

+ Stefan Wójcik (int. od 
Agnieszki z rodziną) 

Niedziela 05.01. 

7:00 + Lucyna (int. od koleżanek) 

8:30 
Wrocanka 

+ Józefa (w 15 rocz. śm.)  
i Lucyna (w 4 rocz. śm.) 

10:00 + Franciszek i Zofia Nawracaj  
i Barbara 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
rodziny Faber z Jasła) 

+ Stefan Wójcik (int. od Łuka-
sza z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Henryk Książkiewicz i jego 
rodzice: Józef i Ewa 

16:30 + Ludwika i Stanisław Banach 

 

KATECHEZA 
 
Pytania do rozmowy o Eucharystii 
w oparciu o list Ks. Bp Jana. 
Msza Święta to wielka tajemnica wiary. 
Wielka – a co jest wielkie i święte 
w moim życiu? 
Tajemnica – czy zgłębiam tę tajemnicę 
(mistagogia)? 
Wiary – czy moja wiara to osobisty zwią-
zek z Bogiem + posłuszeństwo Bogu + 
wiedza religijna? 
Czy dostrzegam działanie Świętego Boga 
w moim życiu? 
Czy nie cierpię z powodu chorób współ-
czesności: braku poczucia sensu życia, 
wypalenia i nudy, samotności, pogoni za 
dobrami tego świata? 
Czy Msza zmienia – zbawia moje życie? 
Jak ja żyję Mszą św.? 
Czy potrafię przynosić Bogu na Msze 
problemy swej codzienności?  
Czy uczę się na Mszy od ukrzyżowanego 
Jezusa ofiarować swoje zdruzgotanie 
Bogu i czynić go cennym? 
Czy uczę się na Mszy przeżywać swoją 
codzienność?  
Czy wiem że na Mszy jest i śmierć 
i zmartwychwstanie, całe moje codzien-
ne życie? 
Czy wiem że Pan pragnie przychodzić do 
mnie? 
Czego potrzebuję, aby lepiej uczestniczyć 
we Mszy i co muszę w tej sprawie zro-
bić? 
Z czym mam problem i jak kapłan może 
mi pomóc? 
Czy włączam się w celebrowanie liturgii? 
Co mógłbym zrobić dla piękna liturgii 
i kościoła? 
W jaką posługę i w jakim wymiarze 
mógłbym się włączyć (czytanie czytań, 
zbieranie składki, służenie przy ołtarzu, 
modlitwa wiernych, procesja 
z darami, śpiew, koło biblijne, grupa 
adoracyjna, sprzątanie, komunia cho-
rych)? 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Syr 3, 2-6. 12-14; Kol 3, 12-21; 
Mt 2, 13-15. 19-23 

 

Słowo, które Pan kieruje dziś do 
nas, pokazuje nam zdrowe relacje 
rodzinne. Jesteś ojcem? Zobacz 
siebie w Józefie. Jesteś matką? Zo-
bacz siebie w Maryi. Jesteś dziec-
kiem? Wsłuchaj się w I czytanie. 
Tworzycie rodzinę? Zobaczcie co 
mówi św. Paweł w Liście do Kolo-
san. Piękne będą nasze rodziny 
jeżeli będą wcielać Słowo Boże  
w życie. 

SŁOWO NA UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 
 

Lb 6, 22-27; Ga 4, 4-7; Łk 2, 16-21 
 

Zapatrz się dziś w Maryję, którą Kościół przedstawia nam jako Matkę Boga. 
Maryja, wybrana przez Boga, aby przez Nią wypełnił się Jego zamysł, jest dla 
nas wzorem zasłuchania i rozważania Słowa Bożego. Słuchaj uważnie i rozważaj 
jak Ona, a będziesz odkrywać jaki plan ma Bóg dla Ciebie. 


