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              Tarnowiec, 5 kwietnia 2020 

Wielki Tydzień inny niż 
zwykle? Jak go przeżyć? 

  
Drodzy Parafianie, w tym roku nie 
będzie nam dane przeżywać razem 
w kościele Triduum Paschalnego ani 
Niedzieli Zmartwychwstania. Wyda-
je się to nie do pojęcia... Grób? 
Święcenie pokarmów? Rezurekcja? 
Jak to? Nie będzie?...  Nie będzie...  
a jednak Pan Jezus zmartwychwsta-
nie! Zostaliśmy przez sytuację zmu-
szeni do odstawienia na bok na-
szych tradycji. Jest to jednak szansa, 
aby przeżyć ten czas głębiej niż 
zwykle, aby prawdziwie przeżyć 
PASCHĘ, czyli przejście ze śmierci 
do życia, z grzechu do wolności 
dzieci  Bożych.  

Zapraszamy was, abyście spróbowali 
przeżyć ten święty czas inaczej.  Św. 
Atanazy w liście wielkanocnym pi-
sał: „I w tym jest właśnie cud Jego 
dobroci, że sam zbiera nas zewsząd 
na tę uroczystość, zbliżając jedno-
ścią wiary tych, którzy może ciałem 
są daleko od siebie”. My fizycznie  

w tym roku będziemy daleko, ale 
jednoczy nas WIARA. Przeżyjmy  
w takiej głębokiej świadomości 
jedności te najbliższe dni. 

A zatem jak?  

Ze Słowem Bożym na osobistej mo-
dlitwie, biorąc do ręki czytania  
z Liturgii każdego dnia. Polecamy do 
tego aplikację Pismo Święte lub 
stronę https://liturgia.wiara.pl lub 
wydawnictwo „Ewangelia na każdy 
dzień” (gdyby ktoś chciał jest wyło-
żona przed sklepikiem w cenie 8,50 
zł). Weźcie, przeczytajcie, posłu-
chajcie co Bóg mówi i odpowiedzcie 
Mu swoimi słowami. 
Gromadząc całą rodzinę na wspól-
nej modlitwie. Może nie macie zwy-
czaju modlić się razem. Jest szansa 
by to zmienić. Jak to zrobić? Np. 
wieczorem lub o innej porze dnia, 
gdy wszyscy są w domu, stańcie 
razem lub klęknijcie przed krzyżem 
lub obrazem (warto na te dni zrobić 
mały „ołtarzyk” domowy, z krzyżem, 
Pismem Świętym i świecą). Niech 
ojciec rodziny powie krótką modli-
twę swoimi słowami np. dziękując 
za kolejny przeżyty dzień, za zba-
wienie, które Jezus daje nam przez 
krzyż i zmartwychwstanie. Niech 
ktoś odczyta Ewangelię z dnia, po 
której niech nastąpi minuta ciszy. 
Zakończcie odmawiając modlitwę 
„Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”. 
Bardziej wprawieni mogą odmówić 
dziesiątek różańca lub całą cząstkę – 
może to być o 20:30 w łączności  
z nami kapłanami, kiedy my modli-
my się za was w kościele. 
Uczestnicząc w Liturgii za pomocą 
transmisji internetowej (z naszej 
parafii: http://tarnowiec.aztv.pl lub 
https://www.youtube.com/watch?v

=kf_0yqtj4LQ&feature=youtu.be) 
lub telewizyjnej. Zapraszamy 
zwłaszcza do przeżywania w ten 
sposób Liturgii Triduum Paschalne-
go (Wielki Czwartek i Wielki Piątek 
godz. 18:00, Wielka Sobota godz. 
21:00) i Niedzieli Zmartwychwsta-
nia. Włączcie transmisję i uczest-
niczcie w niej aktywnie poprzez 
wypowiadanie na głos odpowiedzi  
i modlitw, słuchanie Słowa Bożego 
wraz z homilią, Komunię Świętą 
duchową. W Wielki Piątek w trakcie 
Liturgii możecie wziąć do ręki krzyż 
lub postawić go koło ekranu. 
Nawiedzając Pana Jezusa w koście-
le w Wielki Czwartek wieczorem, 
Wielki Piątek lub Wielką Sobotę,  
w miarę możliwości i z zacho-
waniem obecnie obowiązujących 
przepisów i zasad. 
Odkrywając Oblicze Chrystusa  
w drugim człowieku. Chodzi  
o konkretnie okazywaną miłość 
domownikom, ale także o pomoc 
tym, którzy są sami lub w trudnej 
sytuacji – w tym roku z racji 
zaistniałej sytuacji nie było zbiórki 
żywności na paczki świąteczne – 
liczymy na was, że w waszym 
sąsiedztwie dostrzeżecie takie 
osoby i poprzez Was objawi się 
Caritas – miłość chrześcijańska. 

Uroczyście przeżywając śniadanie 
wielkanocne, którego przebieg  
i błogosławieństwo posiłku przez 
ojca rodziny znajdziecie załączony 
do tej gazetki.  

Życzymy wam błogosławionego  
i owocnie przeżytego czasu Wielkie-
go Tygodnia! Jesteśmy z wami! 

Wasi duszpasterze 

 

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

Poniedziałek 6.04. 

7:00 + Bolesław 

+ Józefa Radoń (int. od wnuków 
Adriana i Radosława) 

+ Lucyna Pisula (int. od Wojtka  
i Agnieszki z rodziną) 

18:00 + Małgorzata Ziomek (int. od 
córki Natalii z narzeczonym) 

Ks. 
Kazimierz 

+ Julia Smyka (int. od kuzynki 
Janiny Szymańskiej z rodziną) 

Poza + Teresa Długosz (int. od 
kolegów z pracy syna z KROSNO 
GLASS) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od Marii Hap z Przybówki) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. - int. 
od zakładu Elektro – Tarnowiec) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
Józefa Kondefera z rodziną) 

Wtorek 7.04. 

7:00 + Józefa Radoń (int. od Róży 
Objawienia Niepokalanego 
Poczęcia św. Bernadety) 

+ Wacław Polak (int. od mamy) 

+ Lucyna Pisula (int. od 
koleżanki Zofii z rodziną) 

18:00 + Janina i Stanisław Jaworscy 

Ks. 
Kazimierz 

+ Julia Smyka (int. od Moniki  
i Dariusza Telma) 

Poza + Teresa Długosz (int. od 
kolegów z pracy syna z KROSNO 
GLASS) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od Piotra i Janiny Hap z rodziną) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
Tadeusza Kondefera z rodziną) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. - int. 
od Krystyny Mędrek z rodziną) 

Środa 8.04. 

7:00 
 

+ Józefa Radoń (int. od 
swatowej Władysławy) 

+ Lucyna Pisula (int. od kuzynki 
z Brzezówki z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Józefa i Stanisław Wietecha 

Ks. 
Kazimierz 

+ Julia Smyka (int. od Haliny  
i Andrzeja Adamików z rodziną) 

Poza + Teresa Długosz (int. od 
pracowników Delikatesy 
Centrum w Szebniach) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od pracowników Wietpol 
Aerospace) 

+ Lucyna Wojtunik (greg. - int. 
od Zespołu Śpiewaczego 
„Jutrzenka” z Kopytowej 

+ Emilia Kucharska (int. od 
Romana Kondefera z rodziną) 

Wielki Czwartek 9.04. 

18:00 + Piotr Skała 

+ Małgorzata Ziomek (int. od 
siostry Bogusławy z mężem) 

+ Julia Smyka (int. od Justyny 
Schiffer z rodziną) 

+ Stanisława i Józef Koszyk 

Poza + Teresa Długosz (int. od 
kolegów z pracy syna z KROSNO 
GLASS) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od pracowników Wietpol 
Aerospace) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od – 
Ewy i Andrzeja Ziębów z 
rodziną) 

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna 11.04. 

21:00 Za zmarłych z rodziny Stanków  
i Chmurów i zmarłych księży 
proboszczów 

Za zmarłe siostry z Róży Matki 
Bożej Opiekunki rodzin  
i o zdrowie i opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej dla sióstr 
żyjących 

+ Kazimiera Sanocka 

+ Józef Świdrak, Krystyna 
Świdrak (w 10 rocz. śm. Józefa) 

Niedziela - Wielkanoc 12.04. 

7:00 Za Parafian 

+ Kazimiera Goleń, Tadeusz 
Goleń, Józef Markuszka 

8:30 + Karol, Elżbieta, Emilia i 
Andrzej 

10:00 + Władysław Hydzik (w 33 rocz. 
śm.) 

Ks. 
Kazimierz 

+ Julia Smyka (int. od rodziny 
Czajów i Ryszów) 

Poza + Teresa Długosz (int. od 
Wiesława z rodziną) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od pracowników Wietpol 
Aerospace) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
Eleonory i Marty Bigos) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
rodziny Olszańskich) 

11:30 + Marian, Joanna, Tadeusz 
Grzesik (w 20 rocz. śm. Joanny) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
   

1. Rozpoczynamy Wielki Tydzień. 
Przypominamy o możliwości Adoracji 
Najświętszego Sakramentu, w czasie 
której dyżuruje księdz w konfesjonale. 
Zapraszamy od poniedziałku do środy 
od godz. 10 do 13 i od 18:30 do 20:30.  

2. Prosimy, aby zachowywać przepisy 
państwowe, zarówno w trakcie Mszy 
świętych, jak też w czasie Adoracji i 
spowiedzi, aby nie stwarzać 
niezręcznych sytuacji.  

3. W związku z pandemią, Caritas 
parafialny nie prowadzi zbiórki na 
paczki dla potrzebujących z parafii.  
W tym roku prosimy, aby ta pomoc 
uaktywniła się bezpośrednio w sąsie-
dztwie. Znamy sytuację osób wokół nas 

. 

 

 

 

– zainteresujmy się nimi i pomóżmy. 
Niech to będzie pomoc na trzech 
płaszczyznach: materialnej, emocjo-
nalnej (np. zadzwonić do kogoś kto jest 
sam i może źle znosi obecną sytuację)  
i duchowej (pomodlić się z kimś lub za 
kogoś). 

4. Oprócz dotychczasowej transmisji 
internetowej została uruchomiona 
druga o lepszej jakości obrazu i dźwię-
ku. Linki do obu transmisji znajdują się 
na naszej stronie parafialnej. Zachęca-
my do korzystania z tej formy łączności 
z parafią. 

5. Od Wielkiego Piątku rozpocznie się 
nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia 
Bożego. Codziennie o 15 będzie 
odmawiana Koronka w kościele – 
zapraszamy do łączenia się za pośre-
dnictwem transmisji internetowej. 

6. Zgodnie z zarządzeniem księdza Bi-
skupa Liturgia Triduum Paschalnego 
odbywać się będzie bez bezpo-
średniego udziału wiernych. Jedyną 
asystą będzie pan kościelny i pan 
organista. Zapraszamy by uczestniczyć 
w Liturgii tych dni za pośrednictwem 
transmisji z naszego kościoła. 
Porządek: Wielki Czwartek i Wielki 
Piątek godz. 18:00, Wielka Sobota 
godz. 21:00. 

7. Będzie natomiast możliwość ado-
racji Pana Jezusa w kościele poza Litu-
rgią. W Wielki Czwartek od godz. 19:30 
przez noc (tutaj pierwszeństwo mają 
osoby zapisane na stałą czwartkową 
adorację), w Wielki Piątek do godz. 
16:00 a następnie ponownie od godz. 
19:30 przez noc do Wielkiej Soboty do 
godz. 19:00. Prosimy o przestrzeganie 
nakazanej liczby 5 osób w kościele – 
prosimy, aby nie zostawać zbyt długo 
na adoracji, by umożliwić innym 
modlitwę.  

8. W Wielki Piątek obowiązuje post 
ścisły (od 18 do 60 roku życia) - 
jakościowy i ilościowy. 

9. Nie będzie błogosławieństwa 
pokarmów w Wielką Sobotę. Błogo-
sławieństwa dokona ojciec rodziny 
przy śniadaniu w Niedzielę Wielka-
nocną. Obrzęd błogosławieństwa mo-
żna znaleźć w kościele za ławk-ami oraz 
do wydrukowania w domu w wersji 
PDF dołączony do gazetki parafialnej. 

10. W Wielkanoc prosimy, aby 
uczestniczyć w Mszy świetej 
transmitowanej. Porządek Mszy  
z naszego kościoła: 7:00, 8:30, 10:00, 
11:30, 16:30. 
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM 

W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

 

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:  

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.  

Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.  

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.  

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.  

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się 
radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola 
Boża w Jezusie Chrystusie względem was.  

Albo:  

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?  

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do 
swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy 
pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się 
naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.  

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:  

Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z 
wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w 
gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków.  

Wszyscy: Amen.  

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:  

Uczniowie poznali Pana. Alleluja.  

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.   

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś 
nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które 
wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam 
go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.  

Wszyscy: Amen. 


