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              Tarnowiec, 3 maja 2020 

Nabożeństwa Fatimskie 
czas zacząć! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drodzy parafianie, na tyle ile pozwa-
lają nam obostrzenia zwią-zane 
z Koronawirusem, chcemy 
podtrzymywać i rozwijać życie 
naszej parafii i Sanktuarium. Od lat 
mocno wpisały się w nie Nabo-
żeństwa fatimskie, które w okolicy 
powszechnie znane są jako „Fatimy” 
i przyciągają tłumy wiernych.  
Chcemy je utrzymać, ale w obecnej 
sytuacji stawiamy na przekaz 
internetowy i do takiego uczestni-
ctwa Was zachęcamy. Pomóżcie 
innym, zwłaszcza starszym, aby 
mogli modlić się z nami za pomocą 
transmisji internetowej. Przeżywać 
je będziemy w dwóch częściach. 
Pierwsza rozpocznie się o 17:30 i 
składać się będzie z Nowenny i Mszy 
świętej. Druga to Różaniec o godz. 
20:30 w kościele (nie będzie pro-
cesji). Tegoroczny cykl kazań i zwią-

zanych z nimi rozważań różańco-
wych zatytułowany jest „Kim jesteś 
Tarnowiecka Pani?” i ma nam 
pomóc lepiej i głębiej zrozumieć 
przesłanie naszego Sanktuarium. 
Zachęcamy także, aby jak zawsze 
składać wcześniej swoje prośby, któ-
re odczytamy na nowennie. Można 
to również uczynić poprzez Skrzynkę 
Modlitewną na naszej stronie. 
Niech te nabożeństwa pomogą nam 
jeszcze głębiej przeżywać naszą 
wiarę i więź z Maryją – Cudowną 
Panią Tarnowiecką. 

Ks. Łukasz 

 
„Wspólnota Dorosłych” 

 

Od początku marca przy naszej 
parafii działa nowa grupa duszpa-
sterska - Wspólnota Dorosłych. 
Spotykamy się co wtorek o godzinie 
19.00 w Domu Pielgrzyma. Nasza 
grupa gromadzi głównie osoby 
studiujące oraz pracujące. Jesteśmy 
dopiero „raczkującą” wspólnotą 
przy parafii o tym charakterze, 
jednak na początek obraliśmy sobie 
za cele przede wszystkim:  
- Wspólną formację, rozwój ducho-
wy i modlitewny, stworzenie wspó-
lnoty o mocnych i wartościowych 
fundamentach. Część z nas wie jak 
wielką łaską jest doświadczenie 
wspólnoty, gdyż w nastoletnich la-
tach swojego życia również brała 
aktywny udział w życiu parafii dzia-
łając np. w KSMie czy OAZie. Stąd 
też między innymi możemy czerpać 
wzorce oraz pomysły na działalność.  
- Drugi nasz cel to wspólna 
organizacja inicjatyw o charakterze 
muzycznym, próba stworzenia ze-
społu lub grupy muzycznej, może  
w przyszłości ubogacanie Eucharystii 

lub poprowadzenie Koncertów 
Uwielbienia przy naszej parafii.  
Jednak wszystko powoli, krok po 
kroku, a z drobnych elementów 
budując wielkie rzeczy    
Póki co, na początek przyjęliśmy 
kształt dwuczęściowych cotygo-
dniowych spotkań: W pierwszej  
z nich słuchaliśmy konferencji ks. 
Opiekuna, następnie udawaliśmy się 
do kościoła na chwilę rozważań 
Słowa lub adoracji. Natomiast  
w drugiej części poświęcaliśmy się 
pielęgnowaniu naszego rozwoju 
muzycznego, a także zacieśnianiem 
naszych relacji, integracją i po 
prostu cieszeniem się możliwością  
spędzenia tego czasu razem.  
Bardzo pragnęliśmy uświetnić 
oprawą muzyczną przeżywanie 
tegorocznego Triduum Paschalnego. 
Jednak ze względu na panującą 
sytuację nie było to możliwe  
i byliśmy zmuszeni zaprzestać 
naszych przygotowań. Mimo tego 
nie poddajemy się i z taką energią,  
z jaką weszliśmy w tworzenie tej 
Wspólnoty, dzięki ks. Łukaszowi 
kontynuujemy nasze spotkania 
tematyczne online 
Dopiero się nawzajem poznajemy  
i formujemy, szukamy ścieżek tego 
rozwoju, a także osób gotowych 
nam w tym towarzyszyć. Dlatego 
liczymy, że gdy tylko sytuacja 
epidemiologiczna się unormuje, 
szybko wrócimy do spotkań i naszej 
„budowy Wspólnoty”. Ale już dziś 
chcemy Cię zaprosić do dołączenia 
do nas  Nie ważne czy masz 25, 
czy 40 lat, czy założyłeś już rodzinę, 
czy jeszcze nie, nawet nie ważne czy 
posiadasz talent muzyczny – 
czekamy na Ciebie!   

Ewelina 

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

Poniedziałek 4.05.    św. Floriana 

7:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
chrzestnego Chudy z rodziną) 

18:00 + Maria Rozpara (w 3 rocz. śm.) 

+ Maria Marczak, Józef, Jan  
i Zenon Wiktorscy 

+ Leopold Borek (int. od kuzynki 
Władysławy) 

Poza + Jerzy Lula (int. od rodziny 
Wajsów) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od Wietechów z Umieszcza) 

+ Helena Dubiel (int. od Ewy  
i Mariana Szmyd) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
Agaty i Jerzego Jarosza z rodziną) 

Wtorek 5.05. 

7:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Stanisława Gawron (int. od syna 
Adama) 

18:00 + Lucyna Wojtunik (int. od brata 
Ryśka z rodziną) 

+ Monika i Józef Styś 

W 18 rocz. urodzin Natalii 

Poza + Jerzy Lula (int. od Bogdana 
Winch z rodziną) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od Wietechów z Umieszcza) 

+ Helena Dubiel (int. od Piotra 
Urama i jego siostry) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
rodziny Kobaków) 

Środa 6.05.    św. Filipa i Jakuba 

7:00 
 

+ Stanisława Gawron (int. od syna 
Sylwestra) 

+ Władysława Tomasik (w 1 rocz. 
śm.) 

18:00 Za ofiarodawców 

Dziękczynna za 50 lat małżeństwa 
Danieli i Bronisława, z prośbą  
o dalsze błogosławieństwo Boże 
oraz opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej (int. od córek z 
rodzinami) 

+ Marian Grzesik (greg.) 

Poza + Jerzy Lula (int. od rodziny 
Ferusiów) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od Józefa Kochanek) 

+ Helena Dubiel (int. od kuzynki 
Teresy z rodziną) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
Millerowej z bratem) 

Czwartek 7.05. 

7:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
Zbigniewa Lawery z rodziną) 

18:00 + Bogusław i Edward (int. z Róży 
Matki Bożej Królowej) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od 
chrześnicy Kasi z rodziną) 

+ Leopold Borek (int. od kuzynki 
Elżbiety) 

Poza + Jerzy Lula (int. od właściciela 
Huty Szkła Czeluśnica) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od Marka Kochanek z rodziną) 

+ Helena Dubiel (int. od Filipa 
Zdzisława z dziećmi) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
siostrzeńca Andrzeja z żoną 
Dorotą) 

Piątek 8.05.    św. Stanisława 

7:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Jerzy Lula (int. od syna Tomasza 
z rodziną) 

18:00 + Stanisław Nowak 

+ Stanisław Mazur (z okazji 
imienin) 

+ Stanisław Ochała 

Poza + Irena Gunia (int. od Wietechów 
z Łajsc) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od rodziny Krawczyków z Jedlicza) 

+ Helena Dubiel (int. od rodziny 
Szafrańskich) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
rodziny Kamińskich z Cieklina) 

Sobota 9.05. 

7:00 + Stanisława i Henryk Sanoccy 

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

18:00 + Franciszek Gierlicki 

+ Lucyna Wojtunik (int. od brata 
Staszka z rodziną) 

+ Marian Grzesik (greg.) 

Poza + Irena Gunia (int. od sąsiadów  
z Brzezin) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od kolegów i koleżanek 
Krzysztofa z montowni w Jedliczu) 

+ Helena Dubiel (int. od rodziny 
Garbarzów) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
kolegi Józefa Kochanek z Roztok) 

Niedziela 10.05. 

7:00 + Czesława Uram, Stanisława  
i Józef Sanoccy 

8:30 W 10 rocz. ślubu dziękczynna za 
otrzymane łaski, z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej Tarnowieckiej 

10:00 + Stanisław Wróbel 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od pracowników SP w Tarnowcu) 

+ Helena Dubiel (int. od rodziny 
Wojtuników z Zarzecza) 

+ Stanisława Gawron (int. od Zofii 
Łopatyńskiej z rodziną) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
rodziny Czekańskich z 
Dobrucowej) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Gancarz 

16:30 + Marian Grzesik (greg.) 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Nabożeństwa majowe odbywają 
się w dni powszednie o godz. 
17:30, w niedzielę o 16:00. Nie 
będzie nabożeństw majowych we 
Wrocance. Intencje mszalne, które 
tam były przewidziane będą 
odprawiane w Tarnowcu o godz. 
18:00. 

2. Zapraszamy na codzienną ado-
rację od 18:30 do 20:30. W tym 
czasie możliwość spowiedzi. 

3. Nie będzie Bierzmowania  
w planowanym terminie. Nowy 
termin zostanie podany w późnie-
jszym czasie. 

4.W środę pierwsze Nabożeństwo 
Fatimskie. W związku z ogranicze-
niami nie będzie ono wyglądało 
tak jak zwykle i nie będzie można 
w nim uczestniczyć tak tłumnie. 
Zachęcamy, aby uczestniczyć 
poprzez transmisję internetową 
(link na naszej stronie). Rozpo-
czynamy o godz. 17:30 nowenną, 
potem o 18:00 Msza święta i po 
przerwie o godz. 20:30 Różaniec 
w kościele (bez procesji).  
5. Przypominamy, że we wszy-
stkich nabożeństwach i Mszach  
w naszym kościele obowiązuje 
liczba 43 osób i 50 na zewnątrz. 
Pamiętajmy o zabieraniu kartek 
wchodząc do kościoła. 

6. Papież Franciszek zachęca nas, 
aby w maju odmawiać Różaniec  
w rodzinach. Treś listu Ojca Świę-
tego znajduje się na stronie parafii. 
Księża odmawiają tę modlitwę  
w kościele o godz. 20:30. 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Dz 2,14a.36–41   Ps 23    
1P 2,20b–25   J 10,1–10 

Jezus dziś przedstawia się nam jako 
brama owiec. Brama? Tak! Przez Nie-
go się w chodzi i wychodzi. Wchodzi 
do zbawienia, wchodzi do łączności  
z Ojcem, a wychodzi do życia wiarą, 
życia w obfitości. Jezus nie chce nam 
dawać byle jakiego życia, ale chce aby 
ono było pełne i abyśmy je już tutaj na 
ziemi takie smakowali! 
 

Bądź na bieżąco! 

@SanktuariumTarnowiec 


