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Ogłoszenia parafialne 
 

1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 18  
i 19 z Tarnowca, a zapraszamy grupę 1 i 2  
z Umieszcza. 

2. W poniedziałek o godz. 19 spotkanie Koła 
Biblijnego. 

3. W środę po Mszy św. wieczornej zaprasza-
my kandydatów do Bierzmowania – grupę I. 
Spotkanie będzie miało miejsce w kościele. 

4. W czwartek Msza św. o godz. 20 z wysta-
wieniem i adoracją do godzin przedpołudnio-
wych w piątek.  

5. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie 
Oazy i KSM-u, a w sobotę o godz. 10 Scholi. 

6. W sobotę wieczorem w Domu Pielgrzyma 
odbędzie się Przestrzeń Młodych – czas spo-
tkań, gier, wspólnego wypoczynku. Zaprasza-
my młodzież od 7 klasy szkoły podstawowej  
i starszą. Startujemy od godz. 18.  

7. W niedzielę 23 lutego odbędzie się pod 
kościołem kwesta prowadzona przez siostry 
dominikanki na rzecz Specjalnego Ośrodka 
Wychowawczego dla dzieci i młodzieży 
niepełnosprawnej intelektualnie w Kielcach.  

8. Plan wizyty duszpasterskiej w tym tygodniu: 
we wtorek od godz. 16 Dobrucowa gr IV. 

9. W sobotę 22 lutego od godz. 9 będzie miała 
miejsce „dogrywka” wizyt duszpasterskich. 
Osoby, które nie miały wizyty duszpasterskiej, 
a chciałyby taką mieć, prosimy o zgłaszanie się 
w zakrystii do przyszłej niedzieli. 

10. O prowadzenie Różańca św. w niedzielę 
prosimy o 9:20 Różę MB Różańcowej. 

11. Kancelaria od tego tygodnia będzie 
otwarta już normalnie – codziennie po 
wieczornej Mszy św. 

 

 

Służba przy Ołtarzu? 

Mam na imię Jakub i chciałbym krótko przedstawić moja historię z Li-
turgiczną Służbą Ołtarza. Wszystko zaczęło się tak naprawdę od pierw-
szej Komunii Świętej, zaraz po której zapisałem się, żeby posługiwać przy 
ołtarzu. Mój zapał długo nie trwał, ponieważ bardzo szybko zrezygnowa-
łem. Tego samego roku w październiku odbyła się wycieczka z okazji Dnia 
Papieskiego na górę Liwocz. Podczas wchodzenia na górę podszedł do 
mnie ksiądz Nikodem i zapytał czemu nie służę. Po dłuższej rozmowie za 
namową księdza postanowiłem, że z powrotem wrócę do pełnienia po-
sługi przy ołtarzu. I tak ta posługa trwa do dziś i myślę, że będzie trwała 
jeszcze bardzo długo. Najbardziej jako ministrantowi podoba mi się tak 
naprawdę to, że mogę służyć Panu Jezusowi. Atmosfera, jaka panuje 
wśród LSO jest bardzo miła. Oprócz obowiązków mamy też wiele atra-
kcji, które organizuje nasz ksiądz opiekun m.in. cotygodniowa hala spor-
towa. Są też oczywiście zbiórki, na których nieustannie się rozwijamy. 

Jakub (praktykant, przygotowuje się do posługi animatora) 

 

Zostałem ministrantem po tym jak koledzy ze 
szkoły powiedzieli mi, że służenie do mszy to fajna 
sprawa i żebym przyszedł spróbować. Następnego 
dnia przyszedłem na mszę i wyszedłem służyć przy 
ołtarzu. Z czasem coraz bardziej mi się to zaczęło 
podobać. W 2016r. zostałem pasowany na mini-
stranta i od tamtego czasu regularnie służyłem.  
W byciu ministrantem podoba mi się to, że mogę 
być jeszcze bliżej Boga, niż inni oraz pomagać 
księdzu w czasie mszy. Ostatnio bardzo spodobało 
mi się czytanie Słowa Bożego. Bycie ministrantem 
to bardzo fajna sprawa i polecam spróbować 
każdemu  

Andrzej (świeżo upieczony lektor) 

 

Ministrantem zostałem około 2 lata temu. Namówiło mnie do tego  
szczególnie dwóch bliskich kolegów. Złożyło się tak, że jeszcze jeden 
chłopak z mojej klasy postanowił nim zostać. Pojechaliśmy na pierwszą 
zbiórkę. Byłem tam ja, mój kolega i animator, który przygotowywał nas 
przez cały październik i listopad na Uroczystość Chrystusa Króla, kiedy to 
zostaliśmy pasowani na ministrantów i mogliśmy nosić kapturki. I tak od 
tego czasu wraz z kolegami służmy do dziś. Inni koledzy z klasy często 
zadają mi pytanie dlaczego nim zostałem. Niektórzy śmiejąc się odpowia-
dają : „jak to nie wiesz? przecież tylko dlatego, żeby chodzić po kolędzie”. 
Oczywiście to bzdura. Ministrantem zostałem dlatego, aby pełnić posługę 
Bogu i żyć z Nim w przyjaźni, ale też dlatego, aby pokazać ludziom, 
rodzinie i kolegom, że nie jestem chuliganem jeżdżącym na rowerze, ale 
chłopcem, który chce być blisko Pana Boga. W posłudze ministranckiej 
jest mi bardzo dobrze i polecam doświadczyć jej innym chłopcom  

Kacper (ministrant) 

 

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

Poniedziałek 17.02. 

7:00 + Krystyna Bożek (int. od 
sąsiadów Betlejów i Paców) 

+ Jan i Katarzyna Sajdak i ich 
zmarłw dzieci 

17:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

+ Julian i Zdzisława Lawera 

+ Rozalia Herbut (int. od 
sąsiadów Kędrów i Hapiów) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
Anety Wojnar z rodziną) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Kwiecińskich i Dziurów) 

+ Jan Woźniak (int. od 
sąsiadów) 

Wtorek 18.02. 

7:00 + Rozalia Herbut (int. od 
rodziny z Kanady) 

+ Helena Soboń (int. od 
bratowej Heleny) 

+ Maria Abrycht oraz o zdrowie 
dzieci 

17:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

O udaną operację i powrót do 
zdrowia Iwony 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
koleżanek KGW w Brzezówce) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Kwiecińskich i Dziurów) 

+ Jan Woźniak (int. od 
sąsiadów) 

Środa 19.02. 

7:00 + Rozalia Herbut (int. od 
sąsiadów Betlejów i 
Garbacików) 

+ Kinga Grabowska (int. od 
sąsiadów Danuty i Mieczysława 
Kołeczek z Brzezówki) 

17:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

W 18 urodziny, z prośbą o 
błogosławieństwo Boże, dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej oraz potrzebne łaski dla 
Sebastiana 

Za ofiarodawców 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
koleżanek KGW z Łupna 
Opacego) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Małgorzaty i Piotra 
Wietechów  z rodziną) 

+ Jan Woźniak (int. od 
sąsiadów z Zakacza i od 
opiekunki) 

Czwartek 20.02. 

7:00 + Helena Soboń (int. od kuzynki 
Czesławy z rodziną) 

+ Kinga Grabowska (int. od 
sąsiadki pani Haliny Przybyło  
z Brzezówki) 

+ Zdzisława Osika (int. od córki 
z rodziną) 

17:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

+ Piotr Tomasik (int. od żony  
z dziećmi) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
Wojtka, Jarka i Anety z 
rodzinami) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Stanisławy Żebrackiej  
i Józefa Hap) 

+ Jan Woźniak (int. od 
Mirosława z rodziną z Glinika) 

Piątek 21.02. 

7:00 + Eleonora i Jan Smyka (w 40 
rocz. śm.) 

+ Kinga Grabowska (int. od 
kolegi Dariusza Przybyło 
 z Brzezówki) 

17:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

+ Tadeusz Dłuski (w 20 rocz. 
śm.) 

+ Janina Kochanek 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
Krystyny i Andrzeja Gunia) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od rodziny Szerlągów  
z Roztok) 

+ Jan Woźniak (int. od 
Małgorzaty i Renaty z 
rodzinami z Glinika) 

Sobota 22.02.  Święto Katedry św. Piotra 

7:00 
 

+ Ludwika i Władysław Faber 

+ Kinga Grabowska (int. od 
koleżanki Moniki Kowalczyk  
z córką z Brzezówki) 

O zdrowie, błogosławieństwo 
Boże i potrzebne łaski dla Marii 
(int. od dzieci) 

17:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

+ Bogusława Karkoszka 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
druhów OSP Brzezówka) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Emilii i Maksymiliana 
Kmiecik z rodziną) 

+ Jan Woźniak (int. od Karola  
z rodziną) 

Niedziela 23.02. 

7:00 + Piotr Dłuski (w 10 rocz. śm.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Józef (w 2 rocz. śm.) 

10:00 + Ludwika Pyzik (greg.) 

Poza + Barbara Pawłowska (int. od 
koleżanek z KGW Tarnowiec) 

+ Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od Agaty i Jerzego Jarosz z 
rodziną) 

+ Jan Woźniak (int. od Maricna 
z Jasła z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Gancarz (w 4 rocz. 
śm.) 

16:30 + Teresa (w 2 rocz. śm.) 

 

KATECHEZA 
Dla dobrego i świadomego uczestnictwa 
we Mszy św., warto znać jej strukturę  
i starać się świadomie uczestniczyć  
w każdym jej elementów. Przedstawiamy 
więc w kolejności przebieg liturgii 
Eucharystii. 
Części Mszy Świętej 
I - Obrzędy wstępne 
Wejście; Pozdrowienie ołtarza i 
zgromadzonego ludu; Akt pokuty; Panie, 
zmiłuj się nad nami; Chwała na 
wysokości; Kolekta 
II - Liturgia Słowa 
Milczenie; Czytania biblijne; Psalm 
responsoryjny; Aklamacja przed 
czytaniem Ewangelii; Homilia; Wyznanie 
wiary; Modlitwa powszechna 
III - Liturgia Eucharystyczna 
Przygotowanie darów; Modlitwa nad 
darami; Modlitwa eucharystyczna; 
Obrzędy Komunii świętej; Modlitwa 
Pańska; Obrzęd pokoju; Łamanie Chleba; 
Komunia 
IV - Obrzędy zakończenia 
Krótkie ogłoszenia; Kapłańskie 
pozdrowienie i błogosławieństwo; 
Odesłanie ludu; Ucałowanie ołtarza 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Syr 15,15-20   Ps 119   1 Kor 2,6-
10    Mt 5,17-37 

Dziś Słowo Boże zaprasza nas do reflek-
sji nad naszym stosunkiem do Przyka-
zań danych przez Pana Boga. Są one 
drogą do życia i od każdego z nas zależy 
czy dokonamy wyboru podążania ku 
życiu. Jezus pokazuje nam, że nie wol-
no nam widzieć przykazań w sposób 
płytki, ale mamy wnikać w głęboki sens 
każdego z nich i nie zatrzymywać się 
tylko na literze. Błogosławiony, czyli 
szczęśliwy jest ten, kto uczy się zacho-
wywać Boże Prawo w swoim życiu. 

 

Żarty Mileny  
W przedszkolu dzieci miały pokoloro-

wać obrazek przedstawiający kaczkę  

z parasolem. Jasio pomalował kaczkę 

na czerwono. 

- Jasiu, ile razy widziałeś czerwoną 

kaczkę? - pyta zaskoczona pani.  

- Tyle samo razy co kaczkę z parasolem 

- odpowiada Jaś. 

 

Dlaczego myszka bierze linijkę do 

łóżka?  

Żeby zmierzyć, jak długo spała!   

 


