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Jak przyjmować Komunię 
świętą na rękę? 

 

Przypominamy, że można 
przyjmować Komunię Świętą na 
rękę. W naszym kościele, jeżeli 
jeden ksiądz udziela Komunii, to 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Dz 6,1-7   Ps 33   1 P 2,4-9   J 14,1-12 
Kościół jest Wspólnotą w drodze do domu 
Ojca. Kroczy do nieba głosząc Słowo Boże  
i świadcząc miłosierdzie. Drogę wyznacza 
nam Jezus, który mówi o sobie, że jest drogą, 
prawdą i życiem. Tylko upodabniając się do 
Niego dojdziemy do celu naszej wędrówki. 
 

Może warto? 
 

Obecna sytuacja weryfikuje naszą wiarę... Czy jest ona tylko pobożnością, 
pewnym rytuałem niedzielno-świątecznym, czy też żywą relacją z Bogiem...? 
Czy w momencie kiedy nieduża liczba wiernych może ucze-stniczyć we Mszy 
świętej niedzielnej, szukamy sposobów, by pozostać blisko Boga, by może w 
innym momencie pójść do kościoła, by pobyć przy Jezusie  
w Najświętszym Sakramencie?... Czy byliśmy u spowiedzi, a może skoro 
minęły Święta to już sobie odpuściliśmy?... Czy wiemy, co dzieje się w parafii? 

Pytań jest wiele i warto się nad nimi zastanowić... i postawić sobie 
pytanie: MOŻE WARTO? 

A zatem... 
Codziennie w dni powszednie odprawiana jest Msza święta rano  

i wieczorem i zazwyczaj jest jeszcze trochę miejsc wolnych, a rano nawet 
całkiem sporo... może warto przyjść?  

Nasz kościół jest otwarty cały dzień. Można spokojnie przyjść  
i pomodlić się w ciszy. Można wejść na krótszą lub dłuższą chwilę, np. przy 
okazji zakupów w Tarnowcu...  może warto odwiedzić Jezusa?  

Po Mszy świętej wieczornej odbywa się Adoracja Najświętszego 
Sakramentu, a także w nocy z czwartku na piątek –  jest to szczególny czas, 
kiedy w ciszy możemy pobyć sam na sam z Panem Jezusem... może warto 
znaleźć czas, by pobyć z Jezusem? 

Księża są do dyspozycji, by spowiadać każdego dnia przed Mszą święta,  
a zwłaszcza w czasie wieczornej Adoracji. W ich gotowości czeka Jezus, by 
przebaczać grzechy... może warto skorzystać ze spowiedzi? 

Prawie codziennie (oprócz wtorku i czwartku) o 20:30 księża odmawiają 
różaniec... może warto dołączyć do nich w kościele lub poprzez transmisję? 

Parafia prowadzi stronę internetową, Facebooka, Youtub’a, gdzie na 
bieżąco udostępniane są informacje dotyczące życia parafii oraz katechezy 
księdza proboszcza, koło biblijne, rozważania nad Słowem Bożym na każdy 
dzień. Z naszego kościoła jest prowadzona transmisja... może warto z tego 
skorzystać? 

Odpowiedzcie sobie na te pytania, a one pokażą jak wygląda Wasza 
wiara... 

Ks. Łukasz 
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najpierw podchodzą osoby 
przyjmujące na rękę, następnie 
zaś te, które przyjmują 
bezpośrednio do ust. Jeżeli jest 
dwóch księży, to jeden udziela na 
rękę, drugi do ust. 

Komunię świętą na rękę 
przyjmujemy w następujący 
sposób. Rękę lewą kładziemy na 
prawej na płasko (poziomo, nie 
skośnie), na wysokości klatki 
piersiowej (nie gdzieś niżej). 
Następnie ręką prawą (czyli tą 
spod spodu) bierzemy Ciało Pana 
Jezusa i przyjmujemy do ust 
przed księdzem. Nie odchodzimy 
z Najświętszym Sakramentem. 
Nie wystawiamy tylko jednej 
ręki, nie „przechwytujemy” 
Komunii kiedy ksiądz chce nam ją 
położyć na rękę. 

Prosimy też, aby przyjmujący 
Komunię świętą (czy na rękę czy 
do ust) odsłonili całkowicie twarz 
przed podejściem do księdza. 

Dbajmy o piękne i godne 
przyjmowanie Komunii Świętej. 

 
Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 11.05. 

7:00 + Cecylia Wróbel (int. od wnuczki 
Barbary z rodziną) 

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

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od brata 
Jana z żoną i z dziećmi z Majscowej) 

+ Leopold Borek 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
koleżanek i kolegów z SP w 
Tarnowcu) 

+ Helena Dubiel (int. od Grażyny  
i Mariana Michalskich) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
rodziny Łopatyńskich) 

+ Edward Tomasik (int. od rodziny 
Macugów) 

Wtorek 12.05. 

7:00 + Cecylia Wróbel (int. od wnuczki 
Joanny z rodziną) 

+ Jerzy Lula (int. od chrześniaka 
Norberta z rodziną) 

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od kuzynki 
Eli z rodziną) 

+ Irena Gunia (int. od wnuka 

Mariusza wraz z żoną i 
prawnukiem) 

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

+ Helena Dubiel (int. od swatowej 
Janiny) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
Aleksandry Gradus z synem) 

+ Edward Tomasik (int. od Piotrka 
Ziomka z rodziną) 

Środa13.05. 

7:00 
 

+ Lucyna Wojtunik (int. od kuzyna 
Janka z rodziną) 

+ Irena Gunia (int. od zięcia 
Tadeusza) 

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Krystyna i Stanisław Garbarz 

Za ofiarodawców 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Andrzeja i Zofii Polak z rodziną) 

+ Helena Dubiel (int. od rodziny 
Stysiów) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
rodziny Wąsików) 

+ Edward Tomasik (int. od Marka 
Zajchowskiego z rodziną) 

Czwartek 14.05. św. Macieja 

7:00 + Cecylia Wróbel (int. od wnuczki 
Magdaleny) 

+ Jerzy Lula (int. od żony) 

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Lucyna Wojtunik (int. od kuzyna 
Romana z rodziną) 

+ Irena Gunia (int. od wnuczki 
Justyny z mężem) 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Agnieszki i Michała Radoń) 

+ Helena Dubiel (int. od sąsiadki 
Betlej Michaliny i Danuty Rzońca) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
Janusza i Pawła Wąsik) 

+ Edward Tomasik (int. od Janka 
Zajchowskiego z rodziną) 

Piątek 15.05. 

7:00 + Zofia i Jan Chudy 

+ Helena Dubiel (int. od synowej 
Marioli z rodziną) 

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Zofia Podsiadło 

+ Marian Zima i jego rodzice 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Tadeusza i Marty Radoń) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
Sławka z rodziną) 

+ Edward Tomasik (int. od rodziny 
Godziszów i Boratynów) 

+ Leopold Borek (int. od Anny 
Przybyła z rodziną) 

Sobota 16.05. św. Andrzeja Boboli 

7:00 + Maria i Bronisław Szeliga 

+ Stanisława Gawron (int. od 
rodziny Lawerów z Czeluśnicy) 

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Stanisław i Paulina Fortuna 

+ Helena Dubiel (int. od wnuka 

Daniela z żoną i dzieckiem) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
rodziny Wiktorskich) 

+ Jerzy Lula (int. od kolegów 
hutników z Czeluśnicy) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Józefa Armaty ze Strzyżowa) 

+ Leopold Borek (int. od Anny 
Przybyła z rodziną) 

+ Edward Tomasik (int. od sąsiadów 
Sanockich) 

Niedziela 17.05. 

7:00 + Stanisława Gawron (int. od 
Łukasza i Patrycji Dobosz) 

8:30 + Jacek Kurowski 

10:00 + Zofia i Edward Szarałan 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
Urszuli Zając) 

+ Jerzy Lula (int. od Marii Nowak  
z Brzezówki) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. od 
Zdzisława Armaty z Cieszyna) 

+ Leopold Borek (int. od sąsiadów  
z Kwiatkowisk i Grobli) 

+ Edward Tomasik (int. od Krystyny 
Mozuń z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Marian Grzesik (greg.) 

16:30 + Władysław i Stanisław 

 
 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Nabożeństwa majowe w dni 
powszednie o godzinie 17:30,  
w niedziele o 16:00. Nie ma nabo-
żeństw majowych we Wrocance. 
Intencje mszalne, które tam były 
przewidziane są odprawiane  
w Tarnowcu o godz. 18:00. 

2. Przypominamy, że we wszyst-
kich nabożeństwach i Mszach  
w naszym kościele obowiązuje 
liczba 43 osób i 50 na zewnątrz. 
Pamiętamy o zabieraniu kartek 
wchodząc do kościoła. 

3. Zapraszamy na codzienną 
adorację od 18:30 do 20:30. W tym 
czasie możliwość spowiedzi. We 
wtorek i czwartek adoracja kończy 
się o godz. 20:00. 

4. We wtorki o godz. 20:00 
odbywać będzie się Msza święta 
dla Wspólnoty Dorosłych, która 
zawiązała się początkiem marca. 
Zapraszamy chętnych do wspólnej 
modlitwy.  
 

 

 


