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Pierwsza niedziela po Zmar-
twychwstaniu nazwana jest Niedzie-
lą Miłosierdzia Bożego (tzw. Nie-
dziela Biała). To święto kojarzy się 
zazwyczaj z siostrą Faustyną, Ła-
giewnikami, koronką do Miłosier-
dzia Bożego i obrazem Jezusa Miło-
siernego. Stojąc w naszej Świątyni 
po prawej stronie w nawie bocznej, 
mamy piękny witraż, przy którym 
warto się chwilę zatrzymać. Obrazu-
je nam Jezusa Zmartwychwstałego, 
a z Jego boku wypływa krew i woda, 
to nie przypadek, ale związek z mę-
ką, krzyżem i śmiercią Jezusa. To na 
krzyżu objawił się szczyt miłości 
Boga względem człowieka- miłość aż 
po śmierć. Krew i woda to znak łaski 
Bożej, która rozlewa się na nas, 
szczególnie w Sakramencie pokuty  
i pojednania. W tle witrażu, w jego 
głębi, widzimy drzwi, przez które 
Chrystus wkracza w historię świata 
ze swoim miłosierdziem. Jestem 
pewna, że Bóg pragnie udzielać 
swego miłosierdzia i doskonale zna 
ograniczenia, w których obecnie 
żyjemy. Jego radością jest dawać 
wiele i to bardzo wiele, jak zapew-
niał siostrę Faustynę, którą widzimy 
u stóp Jezusa. W dniu Jej kanonizacji 
30 kwietnia 2002 roku Papież Jan 
Paweł II ogłosił to święto dla całego 
Kościoła i w Łagiewnickim Sanktua-
rium zawierzył cały świat Miłosier-
dziu Bożemu. Modlitwa ta została 
odnowiona 22 marca bieżącego 
roku przez Kardynała Stanisława 
Dziwisza, prosząc by dobry Pan 
ochronił nas wszystkich, naszą Oj-
czyznę i cały świat od nieszczęść 
związanych z pandemią koronawiru-
sa. Przeżywając dzisiejszą uroczy-
stość warto sobie postawić pytanie: 
czy staram się wierzyć i ufać Bogu  

w każdej sytu-
acji naszego 
życia? Zwłasz-
cza wtedy , gdy 
jest mi ciężko, 
gdy dźwigam 
ciężar nie-
szczęść, cho-
rób, kłopotów, 
samotności  
i niepewności 
o dalszy kolej-
ny dzień? Dziś 
dziękujmy Mi-
łosiernemu Panu, że nas otacza 
swoją opieką, oddajmy Mu wszyst-
kie troski i módlmy się słowami: 
Jezu Ufam Tobie!  Dzisiejsza nie-
dziela to także patronalne święto 
Caritasu i wolontariuszy, którzy na 
co dzień oddają się pracy charyta-
tywnej niosąc pomoc bliźnim. Dzię-
kujmy im za godną pracę, podej-
mowaną przede wszystkim jako 
służba Bogu i ludziom chorym, star-
szym, niepełnosprawnym, samot-
nym, a sami pilnie się rozglądajmy, 
kto potrzebuje naszego miłosier-
dzia. 

Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Przeżywamy dzisiaj Niedzielę Miło-
sierdzia. Rozpoczynamy nią 76. Tydzień 
Miłosierdzia, którego hasłem są słowa 
Sługi Bożego Prymasa Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego: Miłosierdziem budujemy 
Kościół Boży. 

2.  Od poniedziałku 20 kwietnia według 
nowych rozporządzeń w Liturgii może 
uczestniczyć 1 osoba na 15m2. W na-
szym kościele jest to 43 osoby. Prosimy, 
aby przestrzegać tej liczby. Nie będzie 
możliwe, by wszyscy uczestniczyli  
w Mszy świętej w niedzielę. Prosimy, aby 
nadal korzystać z dyspensy udzielonej 
przez księdza biskupa. 

3. Przypominamy o obowiązku zakry-
wania nosa i ust będąc w kościele. Od-
słaniamy twarz przystępując do Komunii 
Świętej. Tylko księża celebrujący Mszę 
Świętą nie noszą maseczek. 

4. Najbliższa niedziela to Niedziela 
Biblijna. Rozpocznie ona 12. Tydzień 
Biblijny, którego hasłem są Jezusowe 
słowa: Kto we Mnie wierzy, będzie 
spożywał Chleb życia wiecznego”  
(por. J 6,35-36). W Niedzielę Biblijną 
będzie miało miejsce Czwarte Narodowe 
Czytanie Pisma Świętego. Do 
wspólnotowej lektury została wybrana 
tym razem Ewangelia wg św. Mateusza. 
Zachęcamy, aby po nią sięgnąć.  
5. Wiadomo już, że Pierwsza Komunia 
Święta zaplanowana na 17 maja nie 
odbędzie się w tym terminie. O nowej 
dacie poinformujemy z wyprzedzeniem. 

6. Zachęcamy nadal do korzystania  
według stałego zwyczajowego porządku 
z transmisji internetowych wszystkich 
Mszy Świętych i nabożeństw z naszego 
kościoła.  

7. Codziennie od 18:30 do 20:30 jest 
Adoracja Najświętszego Sakramentu 
oraz możliwość Spowiedzi. Zapraszamy.  

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Dz 2,42-47  Ps 118  1 P 1,3-9 
J 20,19-31 

Zmartwychwstałego Pana spotyka się 
we Wspólnocie Kościoła. Gdy jesteśmy 
poza nią, mija nas łaska doświadczenia 
żywego Boga. Dzisiejsze Słowo pokazu-
je nam to na przykładzie św. Tomasza 
oraz wskazuje cechy Kościoła: trwanie 
w nauce apostołów i we wspólnocie,  
w łamaniu chleba i w modlitwach. 
Warto dziś zastanowić się jak wygląda 
nasza relacja z parafią, która ma być 
naszą Wspólnotą? 

Według Miłosierdzia Twego 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 20.04. 

7:00 + Małgorzata Ziomek (int. od 
szwagra Piotra z żoną i dziećmi) 

+ Wacław Polak (int. od sąsia-
dów Zbigniewa i Anety Marek) 

18:00 + Tadeusz i Teofila oraz zmarli  
z rodziny 

+ Helena Dubiel (int. od wnuczki 
Magdaleny z rodziną) 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Teresa Długosz (int. od kole-
żanki Róży z Tarnowa) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od emerytowanych pracownic 
Gminnego Przedszkola w Tar-
nowcu) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
rodziny Ryżowicz) 

+ Emilia Kucharska (int. od Zofii 
Kucharskiej z rodziną) 

+ Julia Smyka (int. od Bernadety 
i Piotra Formalik) 

Wtorek 21.04. 

7:00 + Małgorzata Ziomek (int. od 
chrześnicy Moniki z rodziną) 

+ Helena Dubiel (int. od wnuczki 
Gabrieli z mężem) 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Teresa Długosz (int. od Magdy 
i Pawła Wojdyła z dziećmi) 

18:00 + Irena Mazur 

+ Rudolf Jaskółka (w 11 rocz. 
śm.) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od emerytowanych pracownic 
Gminnego Przedszkola w Tar-
nowcu) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
rodziny Witkoś) 

+ Julia Smyka (int. od koleżanek 
i kolegów z Terminala Paliw) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
Krystyny z Krosna z rodziną) 

Środa 22.04. 

7:00 
 

+ Emilia Kucharska (int. od syna 
Bogusława) 

+ Wacław Polak (int. od mamy) 

18:00 + Jan i Maria Jerzyk (w 8 rocz. 
śm. Jana),  Józef i Maria Tomasik 

+ Lucjan Sanocki (int. od brata 
Stanisława z rodziną) 

Ks. Kazi-
mierz 

Za ofiarodawców 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od pracowników Gminnego 
Przedszkola w Tarnowcu) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
rodziny Filipów) 

+ Helena Dubiel (int. od rodziny 
Skickich) 

+ Julia Smyka (int. od koleżanek 
i kolegów z Terminala Paliw) 

Czwartek 23.04. św. Wojciecha 

7:00 + Małgorzata Ziomek (int. od 
cioci Haliny z Chorzowa z rodzi-
ną) 

+ Marian Świątek (w 30 rocz. 
śm.) 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Lucjan Sanocki (int. Od siostry 
Marii) 

18:00 + Edwarda i Aleksander Znój  
(w 1 rocz. śm. Aleksandra) 

+ Leopold Borek (int. od żony) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od pracowników Gminnego 
Przedszkola w Tarnowcu) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
koleżanek i kolegów: Basi, Lucy-
ny, Roberta i Józefa) 

+ Helena Dubiel (int. od rodziny 
Dziubanów) 

+ Julia Smyka (int. od Jana Czu-
bika z rodziną) 

Piątek 24.04. 

7:00 + Emilia Kucharska (int. od syna 
Zbigniewa z żoną) 

+ Leopold Borek (int. od syna 
Tadeusza z rodziną) 

18:00 Z okazji 10 urodzin Ameli 

+ Agata, Renata i Marian Buko-
wscy 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Lucjan Sanocki (int. od sio-
strzenicy Magdaleny wraz  
z synem Erykiem) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od Ireny, Renaty i Zofii) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
koleżanek i kolegów: Basi, Lucy-
ny, Roberta i Józefa) 

+ Helena Dubiel (int. od rodziny 
Dołęgów) 

+ Julia Smyka (int. od Stanisława 
Czubika z rodziną) 

Sobota 25.04.      św. Marka 

7:00 + Małgorzata Ziomek (int. od 
siostry Marty) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
wnuka z rodziną) 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Lucjan Sanocki (int. od Berna-
dety i sąsiadów) 

18:00 + Maria i Józef Lula 

+ Kazimierz Baran i zmarli  
z rodziny 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od Jana Tomasika z rodziną  
z Sądkowej) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od Sylwii 
Foryś z rodziną) 

+ Helena Dubiel (int. od rodziny 
Wilisowskich) 

+ Julia Smyka (int. od rodziny 
Smyka z Brzeźnicy) 

Niedziela 26.04. 

7:00 Dziękczynna w 24 rocz. ślubu 
Lucyny i Bogdana 

8:30 + Andrzej (w 1 rocz. śm.) i Euge-
niusz (w 10 rocz. śm.) 

10:00 O zdrowie, błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Bożej Tar-
nowieckiej dla Janusza i Pawła 
Szczyrba i ich rodziców  

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od Antoniego Tomasika z rodzi-
ną z Jasła) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
Mariana Podrazika z rodziną) 

+ Helena Dubiel (int. od sąsia-
dów córki Krystyny) 

+ Julia Smyka (int. od Witolda 
Smyka z rodziną) 

11:30 Za parafian 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Alfreda i Stanisław Kowalscy 

16:30 + Maria Wietecha 

 

 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. 

Modlitwa! 
 

Panie mój i Królu – 
chcę ufać miłosierdziu Twemu. 
Ja – marny pył, marne stworzenie 
Twoje – 
proszę – Byś był przy mnie 
przez całe życie moje. 
 
Ufam – że mnie przytulisz 
z miłością do serca Swego, 
a – lżej będzie iść przez życie 
by – dojść do mieszkania Twego. 

M.T. 


