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Ogłoszenia parafialne 
 

1. Ograniczenie uczestników Liturgii  
do 5 osób w kościele jest na razie utrzyma-
ne. Prosimy zatem, aby zachowywać prze-
pisy państwowe, zarówno w trakcie Mszy 
świętych, jak też w czasie Adoracji i spo-
wiedzi, aby nie stwarzać niezręcznych sytu-
acji. 

2. Dziś w Uroczystość Zmartwychwstania 
Pańskiego i jutro (poniedziałek wielkanocny) 
Msze święte o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30 
i 16:30. 

3. Najbliższe dni to Oktawa Zmartwych-
wstania Pańskiego – trwanie w radości 
Wielkanocy. W związku z tym w ten piątek 
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych. 

4. Najbliższa niedziela to niedziela 
Miłosierdzia Bożego (porządek Mszy jak 
dziś), która kończy Oktawę 
Zmartwychwstania Pańskiego. 
Przygotowujemy się do niej poprzez 
nowennę przed Świętem Miłosierdzia. 
Codziennie o godzinie 15 w kościele jest 
odmawiana Koronka do Miłosierdzia 
Bożego.  
5. Przypominamy także, że księża codzien-
nie modlą się o ustanie pandemii odmawia-
jąc Różaniec o godz. 20:30. Zachęcamy do 
modlitwy w domach. 

6. Prosimy, aby uczestniczyć we Mszach 
świętych i nabożeństwach wyżej wymie-
nionych poprzez transmisję internetową. 
Link znajduje się na stronie parafii. Zachę-
camy do bycia na bieżąco z życiem parafii 
poprzez stronę internetową, Facebook  
i Youtube.  

7. Kościół pozostaje otwarty w ciągu dnia do 
prywatnej modlitwy. Wieczorem natomiast 
od godz. 18:30 do 20:30 można przyjść na 
Adorację Najświętszego Sakramentu.  
W tym czasie można także skorzystać  
z Sakramentu Pokuty.  

8. Gazetka parafialna oprócz wersji papie-
rowej dostępna jest także w wersji pdf na 
naszej stronie. Zachęcamy, aby wydrukować 
ją i przekazać osobom nie posługującym się 
Internetem. 

 

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

 

Dz 10,34a.37-43   Ps 118    
Kol 3, 1-4   J 20,1-9 

To, że Jezus zmartwychwstał jest 
faktem. Istotą jednak jest uwierzyć  
i przyjąć tę prawdę do naszego życia, 
tak, aby ona kształtowała naszą co-
dzienność. My – ludzie wierzący, 
zanurzeni w śmierci i zmartwych-
wstaniu Jezusa poprzez Chrzest, 
mamy udział w Jego życiu. Mamy 
zatem dążyć, jak mówi św. Paweł 
„do tego, co w górze, nie do tego, co 
na dole”.  
 

Chrystus zmartwychwstał ! Alleluja! 
Drodzy Parafianie, 
za nami Święte Triduum Paschalne. Było one inne niż 
zwykle. Dla wielu pewnie niełatwe. Dla nas kapłanów 
przy pustym kościele. Dla was z niemożliwością ucze- 
stniczenia bezpośrednio w Liturgii tych Świętych Dni. 
Nie mogliśmy też praktykować wielu z naszych tradycji. 
Razem jednak łączyliśmy się jednością wiary, przeżywa- 
jąc każdy w gronie najbliższych Tajemnice Męki, Śmierci 
i Zmartwychwstania Chrystusa. Te dni stały się dla nas 
okazją, abyśmy popatrzyli na naszą wiarę głębiej i sięgnęli 
do źródeł, abyśmy zwrócili uwagę na to co istotne i oczyścili się z naszych 
przyzwyczajeń, które są dobre, ale często pozostawały na płytkim poziomie 
naszych wzruszeń.  
Dziś przeżywamy Uroczystość Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chry-
stusa. To dzień zwycięstwa życia nad śmiercią, światła nad ciemnością, łaski 
nad grzechem, mocy Bożej nad słabością natury ludzkiej!  
Drodzy Parafianie, w tym trudnym czasie, życzymy Wam, aby to zwycięstwo 
urzeczywistniało się w Waszych sercach i w Waszych rodzinach. Niech Chry-
stus Zmartwychwstały prowadzi Was przez ten czas, pomaga przezwyciężać 
trudności, dodaje otuchy, towarzyszy samotnym, przynosi uzdrowienie cho-
rym, pomnaża miłość w rodzinach, a nade wszystko niech objawia się jako 
żywy Pan w naszej codzienności! 
Nie mogąc przyjmować  Jezusa w sposób sakramentalny, przyjmujcie Go przez 
praktykę Komunii Świętej duchowej, spotykajcie żywego w Słowie Bożym  
i odkrywajcie Go w obliczu drugiego człowieka – żony, męża, dzieci, rodziców, 
współpracowników. Ogarniamy Was naszą modlitwą, szczególnie tych, którzy 
czują się osamotnieni i odizolowani! 
Niech błogosławieństwo Chrystusa Zmartwychwstałego Wam towarzyszy! 
 

Wasi duszpasterze 
 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/


Parafia Narodzenia NMP w Tarnowcu, tel. 602 424 410, Facebook: @SanktuariumTarnowiec 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 13.04. 

7:00 Dziękczynna w 45 rocz. ślubu Anny  
i Wacława  

8:30 Zmarli z rodziny Wójcików 

10:00 + Zdzisław Baca 

Ks. 
Kazi-
mierz 

+ Stanisław Szczypiński (w 6 rocz. 
śm.), Piotr Lepucki i Stanisław 
Borek 

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

+ Lucyna Wojtunik (int. od Sabiny  
i Michała Dłuskich) 

+ Emilia Kucharska (int. od Mariana 
Podrazika z rodziną) 

+ Julia Smyka (int. od rodziny Be-
tlej) 

11:30 + Teresa i Tadeusz 

Wtorek 14.04. 

7:00 + Wacław Polak (int. od Anety 
Grysztal z rodziną) 

+ Lucyna Pisula (int. od sąsiadów  
z gr. III) 

18:00  + Adam Bućko (w 5 rocz. śm., int. 
od żony i córki z rodziną) 

+ Małgorzata Ziomek (int. od sio-
strzeńca Rafała z rodziną) 

Ks. 
Kazi-
mierz 

+ Teresa Dlugosz (int. od córki 
Agnieszki i wmuczli Klaudii) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Janiny Fortuna) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od Ryszardy 
i Józefa Dłuskich) 

+ Julia Smyka (int. od Mai Telma, 
Andrzeja i Ewy Telma) 

+ Emilia Kucharska (int. od Iwony 
Olbrot z rodziną) 

Środa 15.04. 

7:00 
 

+ Wacław Polak (int. od Haliny 
Lesiak i Grzegorza) 

+ Helena Dubiel (int. od córki Kry-
styny z mężem) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Małgorzata Ziomek (int. od taty) 

Ks. 
Kazi-
mierz 

+ Teresa Długosz (int. od wnuka 
Arka z rodziną ze Skarżyska Ka-
miennego) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Janiny Fortuna) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od kapeli 
„Tarnowcoki”) 

+ Emilia Kucharska (int. od Marty  
i Andrzeja Klimowicz z rodziną) 

+ Julia Smyka (int. od rodziny Twar-
duś) 

Czwartek 16.04. 

7:00 + Wacław Polak (int. od Marka  
z rodziną) 

+ Helena Dubiel (int. od córki Anny 
z mężem) 

Ks. 
Kazi-
mierz 

+ Teresa Długosz (int. od syna  
z żoną) 

18:00 Dziękczynna w 13 rocz. urodzin 

Zuzi, z prośbą o błogosławieństwo  
Boże i opiekę Matki Bożej 

+ Joanna Łopatkiewicz 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Sławomira i Magdy z rodziną) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od Ewy  
i Andrzeja Strach z rodziną z Bieź-
dziedzy) 

+ Emilia Kucharska (int. od Mazu-
rów z Kazkiem) 

+ Julia Smyka (int. od Małgorzaty  
i Mariusza Starzec) 

Piątek 17.04. 

7:00 
 

+ Zofia Witkoś 

+ Wacław Polak (int. od rodziny 
Wojtuników) 

18:00 + Małgorzata Ziomek (int. od te-
ścia) 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Ks. 
Kazi-
mierz 

+ Teresa Dlugosz (int. od wnuków  
z Bratkówki) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
rodziny Kielar) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od sąsia-
dów Kobaków) 

+ Emilia Kucharska (int. od Klimo-
wiczów z Jasła z synami) 

+ Julia Smyka (int. od Alicji i Krzysz-
tofa Jareckich) 

Sobota 18.04. 

7:00 W 18 rocz. urodzin Grzegorza 
Bochni ze Skołyszyna (int. od dziad-
ków) 

+ Adolf Klocek (w 20 rocz. śm.) 

Ks. 
Kazi-
mierz 

+ Teresa Długosz (int. od sąsiadów 
Augustyn i Lepuckich) 

18:00 + Franciszk Machowski (w 7 rocz. 
śm.) i za jego rodziców 

+ Małgorzata Ziomek (int. od bra-
towej Marty z synem Łukaszem) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Lesiaków i Grysztarów) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od przyja-
ciół syna Grzegorza) 

+ Emilia Kucharska (int. od rodziny 
Uchmanów z Rzeszowa) 

+ Julia Smyka (int. od Marka i Ma-
rioli Gierlickich) 

Niedziela 19.04. 

7:00 + Helena Garbacik i jej rodzice 

8:30 + Amelia i Roman 

10:00 W 40 rocz. ślubu Teresy i Józefa 

Zmarli z rodziny Wiktorskich 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
rodziny Rogowskich z Zimnej Wo-
dy) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od rodziny 
Witkoś) 

+ Emilia Kucharska (int. od Heleny i 
Zbyszka) 

+ Julia Smyka (int. od Małgorzaty i 
Mariusza Starzec) 

11:30 Za parafian 

Ks. 
Kazi-
mierz 

+Julia Kubacka (int. od wnuczki 
Anety z rodziną) 

16:30 + Stanisław, Anna, Henryk Budziak 

 

PALMY WIELKANOCNE 
 

W tym roku – z powodu epidemii 
koronawirusa - nie było procesji  
z palmami w naszych kościołach.  
Jednak tradycja robienia palm przez 
uczniów naszych szkół nie dała się 
wirusowi…  W tym roku nie odbył 
się w wersji tradycyjnej również XXI 
Gminny konkurs „Najładniejsza 
palma wielkanocna”, ale w zaciszach 
domowych palmy powstały. Wyko-
nali je m.in. uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Tarnowcu i nie tylko. 
Wykonawcy palm to: Wiktoria La-
wera, Milena Lawera, Szymon Sma-
larz, Małgorzata Gadzała, Jakub 
Koszyk, Aleksandra Smalarz oraz  
anonimowi twórcy. Wszyscy otrzy-
mali nagrody, a 7 przepięknych 
palm -dzięki przychylności ks. kusto-
sza Pawła Knurka - stanęło w koście-
le. Są one nie tylko wyrazem pod-
trzymywania tradycji, ale wyrażają 
wiarę, że Jezus jest dla Rodzin Wy-
konawców Prawdziwym Królem. 

 


