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              Tarnowiec, 05 stycznia 2020  

 

„Caritas”  
miłosierdzie konkretnie 

wyrażone 

 
Parafialny zespół Caritas przy 

Parafii Narodzenia NMP  
w Tarnowcu posługuje od 26 lat. 
W skład zespołu, któremu 
przewodniczy ks. Proboszcz 
Paweł Knurek, wchodzi 19 wolo-
ntariuszy. 

W okresie tegorocznego 
Adwentu zespół zaangażował się 
w realizację różnorodnych zadań. 
Dzięki naszym staraniom dwie 
rodziny z naszej parafii otrzymały 
karty płatnicze o wartości 150zł 
do wykorzystania na zakupy 
spożywcze w okresie 
świątecznym. 

Ponadto zorganizowaliśmy 
zbiórkę artykułów żywno-
ściowych w sklepach i kościele. Z 
zebranych produ-któw 
przygotowa-liśmy i dostarczy-
liśmy 32 paczki dla potrzebują-
cych rodzin. Do paczek z inicjaty-
wy ks. Proboszcza zostały 
dołączone rozważania Ewangelii 
na 2020 rok. 

We wszystkie niedziele 
adwentu zespół Caritas zajmował 
się sprzedażą świec wigilijnych. 

Zadaniem zespołu na czas 
Adwentu było także 
przygotowanie szopki bożona-
rodzeniowej w kościele parafia-
lnym. 

Zgodnie z coroczną tradycją  
w drugi dzień Świąt Bożego 
Narodzenia zorgani-zowaliśmy 
zbiórkę pieniężną. Zebrano 
środki w kwocie 13 115zł + 40 
euro. Pieniądze zostały w 80% 
przekazane dwójce chorych 
dzieci z Umieszcza a pozostałą 
kwotę wpłacono na konto 
Caritas. 

Składamy serdeczne podzię-
kowania wszystkim darczyńcom 
za zrozumienie i dary serca dla 
potrzebujących na godne prze-
życie Świąt Bożego Narodzenia. 

Wszystkim parafianom 
składamy serdeczne życzenia 
wszelkiej pomyślności i błogosła-
wieństwa Bożego w Nowym 
Roku. 

Zespół Caritas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
grupie 6 i 7 z Tarnowca,  
a  zapraszamy grupę 8 i 9 z Tarnowca.  

2. Dziś popołudniu o godz. 16 
Różaniec wraz ze zmianą Tajemnic 
Różańcowych. 

3. W poniedziałek Uroczystość 
Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). 
Msze święte o godz. 7:00, 10:00. 
11:30 i 16:30 w Tarnowcu oraz we 
Wrocance o godz. 8:30. Poświęcenie 
kredy, kadzidła i złota na każdej Mszy 
św. Składka w tym dniu przeznaczona 
na Misje. Ofiara za kredę 
przeznaczona jest na Misje na 
Wschodzie. 

4. Dziękujemy za ofiary na Instytut 
Teologiczno - Pastoralny w Rzeszowie 
zebrane w czasie składki w św. 
Szczepana, która wynosiła 3800 zł. 

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

6. O prowadzenie Różańca św.  
w niedzielę prosimy o 9:20 Różę św. 
Stanisława Kostki. 

7. Plan wizyty duszpasterskiej w tym 
tygodniu: we wtorek od godz. 16:00 
Brzezówka gr. II i III, a od godz. 18:00 
gr. I; w środę od godz. 16:00 
Brzezówka gr. IV i VI, a od 18:00 
Brzezówka gr. V; w czwartek od godz. 
16:00 Tarnowiec gr. XIII i XIV;  
w piatek od godz. 16:00 Tarnowiec 
gr. XVI i VIII, a od godz. 18:00 
Tarnowiec gr. XV; w sobotę od godz. 
9:00 Tarnowiec gr. IX i XI. 

8. Dzieci, które w czasie Adewentu 
wypełniały Kartę adwentową prosimy 
o przyniesienie jej z podpisanym 
imieniem i nazwiskiem do zakrystii do 
przyszłej niedzieli. 

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

 

 

 
 

Rok 2019 w liczbach 
  

Chrzty: 43 (2018:68) 
Małżeństwa: 19 (2018:19) 

Pogrzeby: 62 (2018:53) 
Bierzmowanych: 72 (2018:44) 
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Intencje mszalne 
Poniedziałek 6.01.  
Uroczystość Objawienia Pańskiego  

7:00 + Józefa i Adam Gancarz  
(w 19 rocz. śm. Józefy) 

8:30 
Wrocanka 

Dziękczynna w 45 rocz. ślubu 
Zofii i Wiesława z prośbą  
o Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej 

10:00 + Piotr i Janina Roś  
(w rocz. śm.) 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
Danuty Sypień z rodziną) 

+ Stefan Wójcik (int. od Pawła  
z rodziną) 

11:30 Za parafian 

O zdrowie i błog. Boże dla 
sióstr i ich rodzin z Róży NMP 
Niepokalanie Poczętej 

16:30 + Maria i Mieczysław Wyderka 

Wtorek 7.01. 

7:00 + Franciszek Świdrak (int. od 
Lucyny i Janusza Machowskich) 

+ Władysław Hendzel (int. od 
bratowej z Dąbrowy Górniczej 
z rodziną) 

+ Kamilai Edward i rodzice 

17:00 + Maria Zawadzka (int. od syna 
Bogdana i synowej Joli) 

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

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
Andrzeja i Marty Soboń) 

+ Stefan Wójcik (int. od Iwony  
z rodziną) 

Środa 8.01. 

7:00 + Franciszek Świdrak  
(int. od sąsiadów) 

+ Stanisław Garbarz  
(int. od brata Piotra) 

+ Stefan Wójcik (int. od rodziny 
Wójcik Anny i Bolesława) 

17:00 + Katarzyna i Edward Gąsior  
(w rocz. śm.) 

Za ofiarodawców 

Poza + Andrzej Tomasik  
(int. od rodziny Mizera) 

+ Alfred Dłuski  
(int. od rodziny Kędrków) 

Czwartek 9.01. 

7:00 + Franciszek Świdrak (int. od 
sąsiadów) 

+ Stanisław Garbarz (int. od 
kuzynek Teresy i Małgorzaty) 

17:00 + Leon, Eugeniusz, Tadeusz 
Hap  

+ Maria Zawadzka (int. od 
Waldka Zawadzkiego z rodziną) 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
Janusza i Teresy Pilczuk  
z rodziną) 

+ Alfred Dłuski (int. od rodziny 
kuźniarowicz z Glinika 
Polskiego) 
 

Piatek 10.01. 

7:00 + Stanisław Garbarz (int. od 
kuzynek Teresy I Małgorzaty) 

+ Władysław Hendzel (int. od 
siostry Stanisławy z rodziną) 

+ Stefan Wójcik (int. od kuzynki 
Marii) 

17:00 + Kazimiera Jachym 

+ Maria Zawadzka (int. od 
sąsiadów z ciemnej ulicy) 

Poza + Alfred Dłuski (int. od rodziny 
Betlej z Tarnowca) 

+ Andrzej Tomasik (int. od 
Marii i Stanisława Kwiecińskich 
z rodziną) 

Sobota 11.01. 

7:00 
 

+ Maria Zawadzka (int. od 
Marty i Wiesława Betlej  
i Doroty Popek) 

+ Julian 

+ Stefan Wójcik (int. od kuzynki 
Urszuli z mężem) 

17:00 + Władysław Roztocki  
(w 1 rocz. śm.) 

+ Anna i Jan Płatek i zmarli  
z rodziny 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
rodziny Filip, Gliwski, 
Stachyrak, Pis i Kosiba 

+ Alfred Dłuski (int. od rodziny 
Sanockich) 

Niedziela 12.01. Święto Chrzu Pańskiego 

7:00 + Julia i Władysław Dubiel 

8:30 
Wrocanka 

+ Józef Polak 

10:00 + Bolesław Świdrak (w 1 rocz. 
śm.), Janina Choroszyńska  
(w 1 rocz. śm.) 

Poza + Andrzej Tomasik (int. od 
Małgorzaty Wilisowskiej) 

+ Alfred Dłuski (int. od rodziny 
Urbanik z Jasła) 

11:30 Za Parafian 

W int. Grzegorza i Agnieszki  
w 20 rocz. ślubu 

16:30 Za dusze czyśćcowe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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? 
Zobacz siebie w Maryi. Jesteś 
dzieckiem? Wsłuchaj się w I 
czytanie. Tworzycie rodzinę? 
Zobaczcie co mówi św. Paweł w 
Liście do Kolosan. Piękne będą 
nasze rodziny jeżeli będą wcielać 
Słowo Boże  
w życie. 

Badź na bieżąco! 
@SanktuariumTarnowiec 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ  Syr 24,1-2.8-12   Ps 147B   Ef 1,3-6.15-18    J 1,1-18 

Jezus Chrystus jest Mądrością odwieczną, Słowem Boga, Bogiem samym. Był 
zawsze i przyszedł w ludzkim ciele dla nas. Przyjmij Go, aby stać się dzieckiem 
Bożym. Tylko w Nim znajdziesz siłę, by kroczyć drogą Ewangelii i dziecięctwa 
Bożego. 

 

SŁOWO NA OBJAWIENIE PAŃSKIE  Iz 60,1-6    Ps 72   Ef 3,2-3a.5-6    Mt 2,1-12 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, powszechnie zwana Świętem Trzech Króli, 
odkrywa przed nami, że Jezus Chrystus przyszedł dla wszystkich ludzi. On jest 
prawdziwym Światłem i tylko On jest Jedynym Zbawicielem. Dziś też chce 
objawić siebie nie tylko tym, co należą do „krainy pobożności”, ale także tym, 
co są daleko, gdzieś na paryferiach. Przyjdziesz do Niego? 

KATECHEZA 
 
Czy pozwalam i co robię, aby Msza 
zmieniała – zbawiała moje życie? Jak ja 
żyję Mszą św? Czy jest ona źródłem  
i szczytem mojego życia? Czy potrafię 
przynosić Bogu na Mszę problemy swej 
codzienności? Co ofiaruje Bogu  
w czasie Mszy? Czy na modlitwie 
osobistej i w czasie modlitwy wiernych 
polecam Bogu prawdziwe problemy 
mego serca? Czy uczę się na Mszy od 
Ukrzyżowanego Jezusa ofiarować 
swoje zdruzgotanie Bogu i czynić go 
cennym? Czy staram się w czasie Mszy 
pamiętać, że uczestniczę w spotkaniu  
z Jego Śmiercią i Zmartwychwstaniem? 
Czy uczę się na Mszy przeżywać swoją 
codzienność? Czy spoglądam na swoje 
sprawy z perspektywy paschy w jakiej 
uczestniczę? Czy to spojrzenie zmienia 
moje myslenie, decyzje  
i postepowanie? Czy wiem, że na Mszy 
jest i śmierć i zmatwychwstanie, całe 
moje codzienne życie? Czy wiem, że 
Pan pragnie przychodzić do mnie? Czy 
słucham tekstów modlitw mszalnych 
jakby przede wszystkim dotyczyły mnie 
i Jezusowej ofiary dla mojego 
zbawienia? Czego potrzebuję aby 
lepiej uczestniczyć we Mszy i co muszę 
w tej sprawie zrobić? Czy staram się 
pogłębić rozumienie sensu każdej 
części liturgii? Z czym mam problem  
i jak mi może kapłan pomóc? Czy 
włączam się w celebrowanie liturgii? 
Co mógłym zrobić dla piękna liturgii  
i koscioła? 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 chorych)? 
 


