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Ogłoszenia parafialne 
 

1. W tą niedzielę wraca normalny porządek Mszy Świętych,  
z tym, że nie będzie Mszy we Wrocance o godzinie 8:30 – będzie 
ona odprawiona w Tarnowcu o tej godzinie, aby można ją było 
oglądać w transmisji internetowej. A zatem porządek Mszy 
Świętych niedzielnych: sobota godz. 18:00; niedziela godz. 7:00, 
8:30, 10:00, 11:30, 16:30. 

2. Ponieważ od dnia 25 marca br. w każdej Mszy Świętej lub  
w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób 
(nie licząc sprawujących liturgię kapłanów i kilku niezbędnych 
usługujących) będą to w pierwszej kolejności osoby zamawiające 
intencję mszalną. Prosimy o dostosowanie się do tego wymogu. 

3. Przypominamy o praktyce Komunii św. duchowej. Kiedy nie 
można przyjąć Komunii sakramentalnej, można wzbudzić sobie 
pragnienie przyjęcia Jezusa, zjednoczenia się z Nim – jest to 
Komunia święta duchowa. 

4. W obecnej sytuacji nie będzie zwyczajowej wizyty u chorych  
z racji pierwszej soboty miesiąca. Odwiedzimy chorych, gdy tylko 
będzie to możliwe. Prosimy, aby ich o tym poinformować.  

5. Przypominamy o możliwości spowiedzi - codziennie od 
poniedziałku do piątku od godz. 10 do 13 i od 18:30 do 20:30.  
W tym czasie trwa także Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Prosimy o zachowanie wymogów według wskazań zamieszczonych 
w kościele. 

6. Nie będzie nabożeństw Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.  
W Internecie będzie dostępne kazanie pasyjne przypadające na tę 
niedzielę.  

7. Transmisje wszystkich Mszy Świętych i nabożeństw można 
znaleźć na stronie parafii.  

8. Przygotowana została rozpiska Mszy Świętych pogrzebowych za 
śp. Stanisławę Gawron – można ją znaleźć na stronie internetowej 
w zakładce Msze pogrzebowe. 

9. Przypominamy treść przykazań kościelnych: 2. Przynajmniej raz  
w roku przystąpić do sakramentu pokuty; 3. Przynajmniej raz  
w roku, w okresie wielkanocnym przyjąć Komunię Świętą. Na mocy 
decyzji Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca 1985 r. 
okres, w którym jest możliwe wypełnienie 3-go Przykazania 
kościelnego trwa od Środy Popielcowej do Uroczystości Trójcy 
Przenajświętszej.  

10. Zachęcamy do skorzystania z darmowego, elektronicznego 
wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl  
w zakładce Instrukcja. 

11. Przypominamy, że ten, kto nie będzie się w stanie 
wyspowiadać w tym czasie, po wzbudzeniu aktu żalu doskonałego 
może przystąpić do Komunii Świętej pod dwoma warunkami:  
1) przystąpi do spowiedzi indywidualnej jak najszybciej będzie to 
możliwe; 2) nie pozostaje w karach kościelnych ani nie trwa  
z uporem w jawnym grzechu ciężkim, czyli spełnia wymogi 
uzyskania rozgrzeszenia [kan. 915 i 916 KPK]. 

 

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Ez 37, 12–14    Ps 130   Rz 8, 8–11    J 11,1–45 
Odkryj dziś Jezusa jako Zmartwychwstanie i Życie na różnych 
płaszczyznach. Jezus wskrzeszając Łazarza objawił swoją moc  
i pokazał, że On ma władzę nad śmiercią. On kiedyś przywróci 
do życia ciała nas wszystkich. On też już teraz chce wyciągać 
nas ze śmierci grzechu mocą swojego ducha. Nie ma takiego 
grobu, z którego Jezus nie mógłby nas wydobyć. Wierzysz  
w to? Pan chce byśmy żyli pełnią życia!  
 

Nowa rzeczywistość – odnowione przeżywanie wiary 
Mija kolejny dzień w nowej rzeczywistości, która przyszła nam 

niespodziewanie. Wszystkie plany, zarezerwowane terminy 
ważnych spotkań  – zeszły na dalszy plan. Odnosimy wrażenie, że 
ktoś zaciągnął hamulec awaryjny w pędzącym pociągu.  

Sądzimy, że nie tylko dla naszej rodziny odnalezienie się  
w obecnej sytuacji okazuje się ciekawym doświadczeniem.  
W niedzielę zbieramy się przy małym ekranie komputera, aby 
oglądać transmisję mszy św. z naszego kościoła – dzieci  
z podejrzliwymi uśmiechami spoglądają na nas i dopytują „a to 
dzisiaj nie idziemy na mszę św. do kościoła?” – musimy niestety 
zostać w domu. Staramy się przeżywać mszę św. „domową” tak 
jakbyśmy byli w kościele, ale zachowanie skupienia, czy klękanie 
przed komputerem budzi ponownie uśmiech na twarzach dzieci. 

Kolejne dni mijają w nowej rzeczywistości – dzieci pomiędzy 
nowymi obowiązkami e-szkolnymi zadają pytania o spotkanie  
z koleżankami, kolegami za którymi tęsknią.  Z upływem czasu dzieci 
zorientowały się, że nie są to drugie ferie czy wakacje.  

Wieczorami staramy się odmawiać wspólnie chociaż jeden 
dziesiątek różańca, w intencji zakończenia epidemii. W piątek 
mieliśmy okazję zorganizować domową drogę krzyżową. Dzieci  
z uwagą czytały na zmianę rozważania poszczególnych stacji. 
Chociaż nie mieliśmy możliwości podchodzenia do kolejnych stacji 
było to jednak ciekawe doświadczenie.  

Dla rodziców, w tym całym gąszczu dotychczasowych zajęć 
przyszedł czas na coś nowego. Nagle okazuje się, że mamy czas na 
to, na co zwykle go brakowało. Wykorzystujemy go również na 
częstsze sięganie po Pismo Święte. Tutaj z pomocą przychodzi nam 
ks. Łukasz, który codziennie wrzuca do sieci swój komentarz do 
czytań i Ewangelii z danego dnia.  

Pogoda za oknem pomaga nam wszystkim nastrajać się 
optymistycznie do całej sytuacji i szukać pozytywnych aspektów 
tego trudnego czasu. Zadajemy sobie pytanie „co Pan Bóg chciał 
przez to nam powiedzieć? Czy to przypadek, że to wszystko dzieje 
się  
w Wielkim Poście, w czasie zadumy i pracy nad sobą?”. Nie 
opuszcza nas jednak nadzieja, że z Bożą pomocą epidemia wirusa 
zakończy się szybciej niż mówią o tym eksperci i będziemy mogli 
wrócić do normalnego życia.  

M&T 

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

Poniedziałek 30.03. 

7:00 + Józefa Radoń (int. od siostry 
Elżbiety Gałuszki) 

Ks. 
Kazimierz 

+ Lucyna Pisula (int. od rodziny 
Mariana i Aliny 
Orzechowiczów) 

18:00 + Andrzej Tomasik (greg. 
zakończenie) 

+ Wanda i Ludwik Ossolińscy 

+ Zdzisława Osika (int. od Róży 
Królowej Jadwigi) 

Poza + Małgorzata Ziomek (greg. – 
int. od uczniów i rodziców SP  
w Tarnowcu) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od kolegów Krzysztofa z działu 
Narzędziowni) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. 
od współpracowników brata 
Ryszarda PKP S.A. 
Nieruchomości w Rzeszowie) 

+ Wacław Polak (int. od 
sąsiadów Janiny i Antoniego 
Wiktorskich) 

Wtorek 31.03. 

7:00 + Józefa Radoń (int. od córki 
Renaty z mężem) 

+ Lucyna Pisula (int. od Heleny 
Góra) 

Ks. 
Kazimierz 

+ Emilia Kucharska (int. od 
swatowej) 

18:00 + Zdzisława Osika (int. od gr. X  
z Tarnowca i sąsiadów) 

+ Edward Kubacki 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od kolegów Krzysztofa z działu 
Konstruktorów) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. 
od kolegów z Huty Tarnowiec) 

+ Wacław Polak (int. od 
Edmunda z rodziną) 

Środa 1.04. 

7:00 
 

+ Józefa Radoń (int. od wnuczki 
Ani) 

+ Lucyna Pisula (int. od Janiny 
Pac i Potyrałów) 

18:00 + Małgorzata Ziomek (int. od 
męża z córką Kornelią) 

+ Józefa Klocek i zmarli z jej 
rodziny 

Ks. 
Kazimierz 

Za ofiarodawców 

Poza + Lucjan Sanocki (int. od 
Sylwestra i Anety) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od Mieczysławy i Włodzimierza 
Staniszewskich z Jasła)  

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. 
od rodziny Radoniów) 

+ Wacław Polak (int. od 
Agnieszki Giery z rodziną) 

Czwartek 2.04. 

7:00 + Józefa Radoń (int. od wnuczka 
Rafała) 

+ Lucyna Pisula (int. od rodziny 
Pisulów z Moderówki) 

18:00 + Helena i Józef Gacek 

+ Julia Smyka (int. od syna 
Grzegorza z rodziną) 

Ks. 
Kazimierz 

+ Stanisława Gawron (int. od 
róży św. Teresy) 

Poza + Lucjan Sanocki (int. od Wandy 
Kłosowicz z rodziną) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od koleżanki Magdy z liceum) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. 
od rodziny Gawłów z Nowego 
Glinika i Jasła) 

+ Emilia Kucharska (int. od Hani 
i Grażyny z Jasła) 

Piątek 3.04. 

7:00 + Józefa Radoń (int. od wnuczki 
Aleksandry z rodziną) 

Ks. 
Kazimierz 

+ Julia Smyka (int. od chrześnicy 
Bożeny z rodziną) 

18:00 + Małgorzata Ziomek (int. od 
córki Angeliny z mężem) 

+ Danuta i Władysław Betlej 
(int. od siostry Józefy) 

+ Teresa Długosz (int. od córki 
Agnieszki i wnuczki Klaudii) 

Poza + Lucjan Sanocki (int. od OSP  
w Czeluśnicy) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od rodziny Trzaskoś z 
Dąbrówki) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. 
od pracowników Gminnego 
Przedszkola w Tarnowcu) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
Andrzeja Papciaka) 

Sobota 4.04. 

7:00 
 

+ Andrzej Śmietana (w 1 rocz. 
śm.) 

+ Edward i Stefania Landoch  
(w 31 rocz. śm.) 

+ Józefa Radoń (int. od syna 
Piotra z synową) 

18:00 + Ryszard, Dariusz, Janina, 
Marian Opałka 

Ks. 
Kazimierz 

+ Julia Smyka (int. od wnuczki 
Agnieszki) 

Poza + Lucjan Sanocki (int. od 
rodziny Wanatów) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od Edyty i Roberta Hap  
z dziećmi) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. 
od pracowników Gminnego 
Przedszkola w Tarnowcu) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
dyrekcji i pracowników 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Jaśle) 

Niedziela 5.04. 

7:00 + Julia Kubacka (int. od córki 
Krystyny) 

8:30 
Wrocanka 

+ Marian Wietecha (27 rocz. 
śm.) 

10:00 + Kazimierz Faber (w 1 rocz. 
śm.) 

Poza + Teresa Długosz (int. od 
rodziny Guniów z Bratówki) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od Ryszarda Hap) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. – int. 
od kolegów Grzegorza z pracy) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
rodziny Garbacik i Maślanka) 

11:30 Za parafian 

Ks. 
Kazimierz 

+ Józef Musiał i Józefa Trybus 

16:30 + Jan, Stanisław, Zofia, Garbacik 
i Władysława Betlej 

 
BOŻA MIŁOŚĆ 

 

Niezgłębione jest miłosierdzie Twoje 
Panie, 
jak oceanu niezgłębiona toń. 
Niepojęta jest miłość Twoja Panie, 
jak niepojęty jest nieba skłon. 
Rozum mój Panie tego nie pojmie 
i tylko wiara mi pozostaje, 
że miłość Twoja i miłosierdzie 
zbawienie duszy nam daje!!! 

M.T. 

DROGA! 
 

Droga! 
Kamienie i kurz! 
Tłumy, krzyki,  
świst żołnierskiego bata. 
I – ON! 
Zbolały, skrwawiony 
dźwiga drzewo, 
upada i wstaje. 
Wzrokiem szuka Ciebie- 
byś pomógł jak Szymon. 
Patrzy i nie znajduje 
tych, za których skazany. 
Nie przyszli, nie uwierzyli- 
wybacz Im Panie. 
A ja idę za Tobą- 
z daleka, na końcu drogi, 
chciałbym pomóc, lecz brak mi odwagi. 
Boję się śmiechu i drwiny, 
a Ty upadasz za moje winy. 
Przebacz mi Panie - daj siły, 
bym pomógł Ci – jak bratu, 
bym swój Krzyż niósł obok Ciebie 
i proszę, zrób mi miejsce 
jak Łotrowi – w Niebie!!! 

M.T. 

 


