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Księga Pisma Świętego jest w moim 
domu już 32 lata. To prezent ślubny od 
kapłana z dedykacją. Jest trochę przynisz-
czona i porozklejana, co świadczyć by 
mogło, że była często używana. Ale 
muszę stanąć w prawdzie, wcale tak nie 
było. Owszem zabierałam ją na liczne 
rekolekcje, w których uczestniczyłam, bo 
tego wymagano. Nauczyłam się jak z niej 
korzystać, jak coś odnaleźć. Próbowałam 
ją czytać jak zwykłą książkę, od początku 
do końca, bo taki sobie postawiłam  
ambitny cel, lecz była dla mnie zbyt 
trudna, szczególnie Stary Testament  
i szybko się zniechęcałam. Nic szczegól-
nego to wtedy nie wniosło do mojego 
życia. Posłuchałam też rady, aby czytać ją, 
otwierając w jakimś miejscu, a znajdę 
odpowiedź, której akurat szukam. Nie 
sprawdziło się. Od czasu do czasu do Niej 
zaglądałam, przeważnie w okolicach 
Wielkiego Postu, jako „postanowienie 
wielkopostne”. Miałam wyrzuty sumie-
nia, że tak bardzo lubię czytać książki, 
zarywałam noce, bo tak mnie wciągają, że 
nie mogę się oderwać, a ta najważniejsza 
„Książka” każdego katolika nie. Kiedyś 
jeden z kapłanów podpowiedział mi, żeby 
nie zapominać o czym jest niedzielna 
ewangelia, dobrze jest przeczytać ją sobie 
przed mszą nawet z komentarzem.  
Teraz, po pewnym czasie, coś się  zmieni-
ło. W okresie Wielkiego Postu wdarła się 
Epidemia, i przewróciła nam życie do góry 
nogami. Leżąc w łóżku  
w chorobie, (na szczęście nie koronawi-
rus) nie mogąc uczestniczyć we mszy 
świętej, ani rekolekcjach, włączyłam 
internet, którego do tej pory nie bardzo 
lubiłam i słuchałam rekolekcji z Rzymu  
i różnych miejsc w Polsce. Codzienne 
rozważanie Słowa Bożego w tym trudnym 
czasie tak wciągnęło, że nie mogłam 
doczekać się następnego dnia. Dzieliłam 
się z innymi usłyszanym Słowem, bo tak 
bardzo poruszało. Cieszyłam się, że 
również nasi kapłani chcą mieć z nami 
ciągły kontakt. Bardzo pomagają ich  
nagrywane katechezy i kazania, gdzie 
ciągle rozważa się Słowo Boże. Nie tylko 

Ogłoszenia parafialne 
1. W piątek rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe. W dni powszednie o godz. 17:30,  
w niedziele o godz. 16:00. Nie będzie nabożeństw majowych we Wrocance. Intencje 
mszalne, które tam były przewidziane będą odprawiane w Tarnowcu o godz. 18:00. 

2. W tym tygodniu wypada pierwszy piątek i pierwsza sobota. W związku z ogranicze-
niami nie możemy jednak przeżywać go tak jakbyśmy chcieli. Przypominamy, zgodnie  
z pouczeniem Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, że jeśli w trakcie 
odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe 
spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega 
przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie 
przedłużyć tę praktykę o kolejne miesiące. Dobrze jest w tym dniu (pierwszy piątek, 
pierwsza sobota) wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwo-
ści przyjęcia tzw. Komunii Duchowej, a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego 
oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można 
się wyspowiadać. 

3. W sobotę przeżywamy Uroczystość NMP Królowej Polski, przeniesioną w tym roku na 
2 maja. Jest to święto nieobowiązkowe. Msze święte jak w dzień powszedni. 

4. Zgodnie z decyzją biskupa trwa zawieszenia odwiedzin comiesięcznych u chorych.  
W wyjątkowej sytuacji księża są do dyspozycji i mogą udać się do chorych po 
wcześniejszym uzgodnieniu.  
5. Dziękujemy za składane ofiary. Jeżeli ktoś by pragnął ofiarować także swoją pomoc 
przy sprzątaniu kościoła, to może to zrobić w następujący sposób: jedna, dwie lub trzy 
osoby mieszkające razem po porannej Mszy świętej mogą zgłosić się do pana kościelne-
go, a on wskaże przestrzeń do posprzątania. Dziękujemy za taką formę pomocy. 

6. Nadal obowiązuje dyspensa i zachęcamy, aby z niej korzystać. Przypominamy, że 
zgodnie z przepisami w naszym kościele w obrzędach może uczestniczyć 43 osoby. 
Wejście do kościoła w niedzielę odbywać się będzie tylko przez główne drzwi. Przy wej-
ściu umieszczone będą kartki z numerami. Wchodząc prosimy, aby zabrać kartkę ze sobą 
i odłożyć ją wychodząc z kościoła. Gdy na stoliku nie ma kartek oznacza to, że w kościele 
jest już dopuszczalna liczba uczestników i należy pozostać na zewnątrz. Ponadto na ze-
wnątrz może przebywać nie więcej niż 50 osób zachowując odległości i przepisy sani-
tarne. Zostało rozłożone na zewnątrz ok. 50 ławek i na każdej Mszy niedzielnej będzie 
włączane nagłośnienie zewnętrzne. Komunia św. dla uczestniczących na zewnątrz będzie 
udzielana po zakończeniu Mszy, gdy pozostali wierni wyjdą z kościoła.  

7. Intencje mszy świętych można zamawiać normalnie po każdej Mszy św. w zakrystii.  

8. W zakrystii jest do odebrania rozpiska Mszy gregoriańskich za śp. Mariana Grzesika. 

9. Można też odebrać rozpiski Mszy świętych pogrzebowych za śp. Jerzego Lulę, Irenę 
Gunię, Janinę Jasińską i Stanisław Grochowskiego. Można je też znaleźć na naszej stro-
nie. 

10. Zachęcamy, aby korzystać z naszych mediów: strony parafialnej, facebook’a, youtu-
be’a; a przede wszystkim transmisji internetowej. 

 

 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Dz 2,14.22b–28    Ps 16   1 P 1,17–21   Łk 24,13–35 
Dziś odkrywamy pedagogię Bożą – Boga, który towarzyszy, pomaga rozeznawać 

oraz wchodzi w relację i pozostaję. Jezus jest tym, który dołącza się do naszej 
drogi życia i pokazuje sens wszystkiemu, co w tym życiu się dzieję. Prowadzi nas 

poprzez Słowo Boże i Eucharystię. 

Księga Pisma Świętego 
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same Ewangelie, ale czytania i psalmy. 
Wystarczy tylko kliknąć i widzi się  
ks. Łukasza przechadzającego się po 
ogrodach naszego Sanktuarium i czytają-
cego Słowo Boże z danego dnia. Albo  ks. 
Proboszcza, który zaprasza nas na swoje 
pokoje i tłumaczy „pisma”. Zrozumiałam, 
że dzisiaj jest tyle możliwości, aby Słowo 
Boże zadomowiło się u nas. Wystarczy 
choćby tylko włączyć telefon. 

Kiedyś jako młoda dziewczyna prze-
czytałam gdzieś takie zdanie: „Bo wystarczy 
uchwycić się płaszcza Chrystusa, by to co 
boli już nie bolało, lub przynajmniej nie 
bolało nadaremnie”. Wtedy myślałam,  
że chodzi o daną sytuację w Ewangelii,  
a dziś już dobrze rozumiem, że ten płaszcz 
Chrystusa to Jego Słowo, którego trzeba się 
tak uchwycić, by przez życie przejść 
pomimo bólu, ale z Nim. 

W czasie tego Wielkiego Postu usły-
szałam od jednego z kapłanów takie 
pytanie: „Czy masz choć jedno zdanie  
z Pisma Świętego, które jest Ci szczególnie 
bliskie, jest Twoje?” Postanowiłam więc, że 
znajdę to jedno zdanie, które będzie moje, 
czytałam i znalazłam je. To z Ewangelii wg 
Św. Jana, rozdział 15, werset 7. (J15,7) Ale 
nie chcę, aby było tylko moje. Słowem 
trzeba się dzielić. Więc przeczytaj je, a jeśli 
przemówi do ciebie, to je zachowaj, a jeśli 
nie to szukaj dalej…  

Marta 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 27.04. 

7:00 + Leopold Borek (int. od syna 
Bartłomieja z rodziną) 

+ Maria, Piotr i Adam Świdrak 

18:00 + Małgorzata Ziomek (int. od 
siostrzenicy Eweliny z rodziną) 

+ Ryszard (w 2 rocz. śm.) i Adam 
Gunia (w 3 rocz. śm.) 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Lucjan Sanocki (int. od kuzynki 
Babiarz z rodziną) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od sąsiadów Zajchowskich) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
rodziny Leszkiewicz) 

+ Helena Dubiel (int. od Mariana 
i Marii Betlej z rodziną) 

+ Julia Smyka (int. od Danuty 
Petryłka z rodziną) 

Wtorek 28.04. 

7:00 + Leopold Borek (int. od wnu-
ków) 

+ Maria Machowska, Kazimierz, 
Maria, Józef Zawada 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Jerzy Lula (int. od gr. XVII) 

18:00 + Emilia Kucharska (int. od męża 
Jana) 

+ Lucjan Sanocki (int. od syna) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od Grażyny i Artura Koziołów) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od Ewy  
i Mariana Szmyd) 

+ Helena Dubiel (int. od Emilii  
i Zdzisława Goleń) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
rodziny Żurkiewiczów) 

Środa 29.04.      św. Katarzyny ze Sieny 

7:00 
 

+ Leopold Borek (int. od brata 
Józefa z rodziną) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
siostry) 

18:00 + Amelia Chudy (w 1 rocz. śm.) 

+ Lucjan Sanocki (int. od żony) 

Ks. Kazi-
mierz 

Za ofiarodawców 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od Wójcików z Tarnowca) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
Natalii i Mateusza Szmyd) 

+ Helena Dubiel (int. od kuzynki 
Zofii Wietecha) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
Zarządu i pracowników firmy 
Polski Bazalt) 

Czwartek 30.04. 

7:00 + Emilia Kucharska (int. od 
sąsiadów – rodziny Rozparów) 

+ Leopold Borek (int. od siostry  
i rodziny) 

+ Jerzy Lula (int. od córki  
z dziećmi) 

18:00 + Stanisław, Edward, Jerzy  
i Zdzisław Faber 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Lucjan Sanocki (int. od 
chrzestnej Ewy z rodziną) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od koleżanki męża z Montowni 
Krosno) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
rodziny Wojtuników) 

+ Helena Dubiel (int. od Renaty  
i Henryka Filip) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
rodziny Iżyków z Czudca) 

Piątek 1.05.    św. Józefa Rzemieślnika 

7:00 Dziękczynna z prośbą o dalszą 
opiekę Matki Bożej w 20 rocz. 
ślubu 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Stanisława Gawron (int. od 
syna Jerzego z rodziną) 

18:00 + Marian Grzesik (greg. – rozpo-
częcie) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
sąsiadów Szajnickich) 

+ Józef i Anna Hydzik 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od kolegów i koleżanek Krzysz-
tofa z Montowni w Jedliczu) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
Henryka Wojtunik z rodziną) 

+ Helena Dubiel (int. od swato-
wej Władysławy) 

+ Jerzy Lula (int. od rodziny 

Jaworów) 

Sobota 2.05.    NMP Królowej Polski 

7:00 + Leopold Borek (int. od kuzyna 
z rodziną) 

Ks. Kazi-
mierz 

+ Stanisława Gawron (int. od 
swatowej – rodziny Kupka) 

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Emilia Kucharska (int. od 
nauczycieli i pracowników Szko-
ły i Przedszkola w Umieszczu) 

Dziękczynna, od róży Matki 
Bożej Królowej, z prośbą  
o zdrowie i Boże błogosławień-
stwo 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od koleżanki Eweliny Lula  
z mężem Markiem i rodziną) 

+ Helena Dubiel (int. od Elżbiety 
i Piotra Filip) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. 
od Zofii Jarosz z rodziną) 

+ Jerzy Lula (int. od rodziny 
Szajnów z Moderówki) 

Niedziela 3.05. 

7:00 O Boże błogosławieństwo w 35 
rocz. ślubu Anny i Bogusława 

8:30 O Boże błogosławieństwo  
i opiekę Matki Bożej dla Teresy 

10:00 + Marian Grzesik (greg.) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od rodziny Kurków z Warzyc) 

+ Helena Dubiel (int. od rodziny 
Chochołków z Umieszcza) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. 
od chrześniaka Kuby z Nowego 
Jorku) 

+ Jerzy Lula (int. od rodziny 
Graselów z Filadelfii) 

11:30 Za parafian 

Ks. Kazi-
mierz 

O światło Ducha Świętego dla 
Łukasza i błog. Boże na czas 
matur 

16:30 O pomyślny egzamin maturalny 
Marysi 

 

Alleluja! 
 

Pismo Święte jest dla mnie Miło-
ścią, Zrozumieniem i Prawdą. 
Lektura Słowa pomaga mi poko-
nać własne słabości i daje siłę. 
Jest także listem miłosnym od 
samego Boga, który bezwarun-
kowo mnie kocha. Dzięki Słowu 
Bożemu, które daje mi ukojenie  
i uśmiech, łatwiej jest przeżywać 
każdy kolejny dzień. Biblia to 
Arcydzieło, przez które Pan ob-
darza mnie swoim pięknem. 
Chwała Panu! 

J. 


