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Tarnowiec, 17  maja 2020 

Tytuł jest bardzo sugestywny, ale za-
miast piętrowego ciasta na 100. urodziny 
chcę wręczyć Świętemu Jubilatowi z Wa-
dowic wiązankę wspomnień, podzię-
kowań i refleksji. 
      Do dziś pamiętam, co działo się  
w domu, gdy wieczorem 16 października 
1978 r. usłyszeliśmy wiadomość o wybo-
rze Polaka na Stolicę Piotrową. Nigdy nie 
widziałam takich fikołków w wykonaniu 
mojej mamy i tak spontanicznej radości.  

Przez prawie 27 lat przyzwyczailiśmy 
się do luksusu wizyt Ojca Świętego  
w Polsce, które następowały zwykle co  
3-4 lata. W każdym mieście, do którego 
przybywał, czekało co najmniej kilkaset 
tysięcy ludzi. Miałam szczęście brać udział 
prawie w każdej pielgrzymce w jednym  
z miast. 

Dzięki Janowi Pawłowi II Pan Bóg po-
mógł mi przezwyciężyć kryzys wiary, gdy 
byłam nastolatką. Po przeczytaniu Jego 
wspaniałej książki „Przekroczyć próg 
nadziei” zrozumiałam, że między wiarą  
a nauką nie ma sprzeczności, a człowiek 
do pełni rozwoju potrzebuje dwóch 
skrzydeł, którymi są: wiara i rozum. Pa-
pież odpowiada w tej książce na ważne, 
trudne, a nawet drażliwe pytania współ-
czesnego człowieka. Poznając jego bio-
grafię, zrozumiałam, że wiele razy mógł 
się obrazić na Pana Boga i krzyczeć: Dla-
czego zabrałeś mi mamę miesiąc przed 
moją Pierwszą Komunią Świętą? Dlaczego 
niedługo potem zabrałeś mi brata i ojca? 
Młody Karol im bardziej był doświadczany 
dramatycznymi wydarzeniami, tym bar-
dziej zbliżał się do Boga i zawierzał Jego 
Matce. Wielki Rodak zaimponował mi 
radością wiary i naturalnością modlitwy. 
Jego życie to dowód na to, że modlitwa  
w imię Jezusa jest potężną siłą. Ten 
Mocarz modlitwy wpływał na losy ludzi, 
wspólnot i całych narodów, nie mając 
armii ani wielkich pieniędzy.  

O wpływie Jana Pawła II na młodzież 
świadczy zdarzenie, które rozegrało się 
na rynku w Tarnowcu. Był maj 1995. 
Jechaliśmy samochodem na parking, by 
jak najszybciej wsiąść do autokaru, który 

o 20.00 miał wyruszyć do Skoczowa na 
spotkanie z Papieżem. Mijaliśmy kolegę 
brata, który rekreacyjnie jeździł rowerem 
i kreślił kółeczka. Na skrzyżowaniu podje-
chał do nas i zapytał: 
- Gdzie jedziecie z tymi krzesełkami  
i plecakami? 
- Do Skoczowa, na Papieża – padła odpo-
wiedź z samochodu. Chłopiec nie zasta-
nawiał się długo. Poprosił, by na niego 
zaczekać, szybko zawiadomił domowni-
ków, że wyrusza w daleką drogę i po 20 
minutach już był w autobusie. Podróż 
trwała całą noc. Atmosferę Eucharystii     
pod przewodnictwem Jana Pawła II nie 
mogła zastąpić żadna transmisja… 

Jego życiowa dewiza – Totus Tuus 
wyraża miłość i zaufanie bez zastrzeżeń 
do Matki Chrystusa. To zawołanie łączy 
się bardzo z tytułem naszego Sanktua-
rium, dlatego chcę od Papieża - Polaka 
uczyć się, co tak naprawdę oznaczają sło-
wa - Matka Zawierzenia. Niech Święto-
wnie 100. urodzin Wielkiego Rodaka zmo-
bilizuje całe „pokolenie JP2” do  przeka-
zywania dzieciom i młodzieży bogactwa 
jego nauczania oraz wzoru postępowania. 
Młodzi potrzebują autorytetów!  

Pątniczka 
    

Jan Paweł II … 100 lat 
  

Jan Paweł II to jedyny Święty, którego 
osobiście widziałem i słyszałem. Dlatego 
jest moim najbardziej drogim Świętym. 
Jako 11-letni chłopiec usłyszałem i ujrza-
łem Go po raz pierwszy na żywo (chociaż 
przez lornetkę i z bardzo daleka). Było to 
9 czerwca 1987 r. w Tarnowie. Jeszcze 
nigdy wcześniej nie widziałem tak licznej, 
bo dwumilionowej „armii ludzi”. Gdy 
zaczął przemawiać, pamiętam jak dreszcz 
przeszedł mi po plecach z wrażenia. Wy-
obraźnią dziecka pomyślałem wtedy  
o Nim jak o Potężnym Wodzu, który ma 
tak ogromną i niemożliwą do pokonania 
Armię. Ten Wódz zawładnął moim ser-
cem już na zawsze. Z tęsknotą czekałem 
na kolejne przyjazdy naszego Papieża. 
Miał tak przyciągającą do siebie siłę,  
że było to dla mnie nie do pomyślenia, 

aby nie pojechać na kolejne spotkania  
z Nim. Później był Rzeszów (1991), Czę-
stochowa (1991 na Światowych Dniach 
Młodzieży z poruszającym śpiewem „Ab-
ba Ojcze”), Skoczów (1995), Krosno 
(1997). Można byłoby pisać i pisać… 

Po krótce chcę podzielić się słowami,  
które od tego czasu ciągle brzmią w mo-
ich uszach i umyśle. Są jednymi z wielu,  
które wyjątkowo mnie poruszyły i jakże 
pasują do dzisiejszych czasów.  

To Słowa z Orędzia na XI Światowy 
Dzień Młodzieży: „Panie, do kogoż pó-
jdziemy? Ty masz słowo życia wieczne-
go”. Kiedy wielu uczniów Go opuściło, 
uznając, że Jego mowa jest zbyt "twar-
da", Jezus zapytał nielicznych, którzy 
pozostali: "Czyż i wy chcecie odejść?" 
Piotr odpowiedział Mu: "Panie, do kogoż 
pójdziemy? Ty masz słowo życia wie-
cznego". I postanowili pozostać z Nim. 
Pozostali, ponieważ Nauczyciel miał 
"słowa życia wiecznego", które zawierały 
obietnicę wieczności, a zarazem nadawa-
ły pełen sens życiu. Są takie chwile i oko-
liczności, w których trzeba dokonać wy-
borów decydujących o całym życiu. Sami 
wiecie, że żyjemy w niełatwych czasach  
i że często trudno jest odróżnić dobro od 
zła i prawdziwych nauczycieli od fałszy-
wych. Jezus upominał nas: "Strzeżcie się, 
żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem 
przyjdzie pod moim imieniem i będą mó-
wić: 'Ja jestem' oraz: 'Nadszedł czas'. Nie 
chodźcie za nimi!" (Łk 21, 8). Módlcie się  
i słuchajcie Jego słowa; nie ulegajcie 
pokusom i ułudom świata, które później 
prowadzą bardzo często do tragicznych 
rozczarowań.” -> 

Urodzinowy tort 
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Życzę Wszystkim aby te słowa nikomu 
nie dawały nigdy spokoju, ale dawały 
prawdziwy pokój. 

Paweł 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 18.05. 

7:00 + Tadeusz Zajchowski 

+ Irena Gunia (int. od prawnuków 
Kacpra, Amelii i Mikołaja) 

18:00 + Lucyna Wojtunik (int. od kuzynki 
Ewy Nowosielskiej z rodziną) 

Dziękczynna za 35 lat życia, z 
prośbą o dalsze błogosławieństwo 
Boże 

+ Marian Grzesik (greg.) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
rodziny Wyderków z Czeluśnicy) 

+ Jerzy Lula (int. od rodziny Markuc 
z Brzezówki) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
Marty i Jana Radoniów z rodziną) 

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

+ Edward Tomasik (greg. - int. od 
rodziny Motkowicz) 

Wtorek 19.05. 

7:00 + Adam i Danuta Tomasik 

+ Irena Gunia (int. od siostry 
Stanisławy i Stanisława) 

18:00 + Katarzyna i Jan Lepuccy 

+ Stanisław (w 9 rocz. śm.) i 
Katarzyna 

+ Marian Grzesik (greg.) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
rodziny Pszczółków Stych) 

+ Jerzy Lula (int. od Pawlusia  
z rodziną z Brzezówki) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
rodziny Filipów) 

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

+ Edward Tomasik (greg. - int. od 
kolegów wnuka Łukasza z 
Błażkowej) 

Środa 20.05. 

7:00 
 

+ Marian Grzesik (greg.) 

+ Irena Gunia (int. od córki z 
mężem) 

18:00 + Zofia i Jan Dubiel i zmarli z 
rodziny 

+ Władysław Zychowicz 

Za ofiarodawców 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
pracowników Poczty Polskiej) 

+ Jerzy Lula (int. od Natalii i 
Krzysztofa Kozickich) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
Justyny Koszler i Zbyszka) 

+ Leopold Borek (int. od Józefa  
i Marty) 

+ Edward Tomasik (greg. - int. od 
kolegów wnuka Łukasza) 

Czwartek 21.05. 

7:00 + Marian Grzesik (greg.)  

+ Stanisława Gawron (int. od 
Danuty Kuźniar z rodziną) 

18:00 + Zofia, Michalina, Bronisława, 
Irena Juszczyk 

+ Cecylia Wróbel (int. od wnuczki 
Weroniki) 

+ Helena Dubiel (int. od wnuka 
Marcina z rodziną) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
pracowników Poczty Polskiej) 

+ Jerzy Lula (int. od Dariusza 
Kwiecińskiego z rodziną) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
Marysi i synka) 

+ Leopold Borek (int. od rodziny 
Belniaków i Rzińskich z Gorlic) 

+ Edward Tomasik (greg. - int. od 
sąsiadów Kosibów i Pawłowskich) 

Piątek 22.05. 

7:00 + Marian Grzesik (greg.) 

Dziękczynna za dar kapłaństwa ks. 
Marcina, z prośbą o zdrowie, 
błogosławieństwo Boże, dary 
Ducha Świętego i opiekę MB 

18:00 + Julia i Józef 

+ Julia i Władysław Dubiel 

+ Helena Dubiel (int. od synowej 
Leokadii) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
Haliny Barszcz) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
wychowawcy i dzieci z klasy Ia  
z Tarnowca 

+ Stanisława Gawron (int. od 
rodziny Muniów) 

+ Leopold Borek (int. od rodziny 
Balwierz z Dębicy) 

+ Edward Tomasik (greg. - int. od 
rodziny Szarek z Chrząstówki) 

Sobota 23.05. 

7:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Irena Gunia (int. od wnuka 
Łukasza) 

18:00 + Zofia i Jan Świątek (w 45 rocz. 
śm.) 

Dziękczynna za chrzest Mikołaja   
z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i opiekę Matki Bożej dla niego i jego 
rodziców 

+ Helena Dubiel (int. od wnuka 
Grzegorza) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
listonoszy Urzędu Poczty Jasło) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
rodziców z kl. Ia z Tarnowca) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
koleżanek i kolegów Klubu Sokół 
Jedlicze) 

+ Edward Tomasik (greg. - int. od 
Henryka Mazura z rodziną) 

+ Leopold Borek (int. od rodziny 
Balwierz z Dębicy) 

Niedziela 24.05. 

7:00 + Marian Burda 

8:30 + Cecylia Wróbel (int. od wnuczki 

Barbary z rodziną) 

10:00 + Józef, Karolina i Jan Bigos (w rocz. 
śm.) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
listonoszy Urzędu Poczty Jasło) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
Ewy i Marka Skocz z dziećmi) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
Tadeusza i Józefy Tarnowskich) 

+ Edward Tomasik (greg. - int. od 
sąsiada Mazura z rodziną) 

+ Leopold Borek (int. od rodziny 
Witusików) 

11:30 Za parafian 

+ Marian Grzesik (greg.) 

16:30 + Jadwiga i Józef Podsiadło 

 

 
Ogłoszenia parafialne 

1. Od dziś według nowych wytycznych  
w naszym kościele może przebywać  
65 osób. Prosimy, aby nadal zabierać 
kartki wchodząc do kościoła. Obowiązu-
je też zakrywanie ust i nosa. 

2. Nabożeństwa majowe. W dni pow-
szednie o godzinie 17:30, w niedziele  
o 16:00. Nie ma nabożeństw majowych 
we Wrocance. Intencje mszalne, które 
tam były przewidziane są odprawiane  
w Tarnowcu o godz. 18:00. 

3. Od poniedziałku do środy wypadają 
dni krzyżowe. Modlitwy związane  
z nimi odbędą się na nabożeństwach 
majowych. 

4. Zapraszamy na codzienną adorację 
od 18:30 do 20:30. W tym czasie mo-
żliwość spowiedzi. We wtorek i czwa-
rtek adoracja kończy się o godz. 20:00. 
W te dni dodatkowa Msza św. o godz. 
20:00. Po niej w czwartek całonocna 
adoracja.  
5. Caritas Diecezji Rzeszowskiej na se-
tną rocznicę urodzin Największego Po-
laka przekazuje nieodpłatnie folder z te-
kstem Litanii do św. Jana Pawła II do 
odmawiania w rodzinach. Zachęcamy, 
aby zabrać jeden egzemplarz do każde-
go domu. Znajdują się one za ławkami.  

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Dz 8,5–8.14–17   Ps 66    
1 P 3,15–18   J 14,15–21 

Chrześcijanin to człowiek, który żyje 
pośród innych ludzi, często o 
odmiennych poglądach, a nieraz wrogo 
nastawionych. Wobec tych ludzi, jako 
uczniowie Jezusa mamy dawać 
świadectwo i być gotowi do obrony 
wiary. Nie jesteśmy w tym sami. Jezus 
nie zostawił nas sierotami, ale posyła 
nam Ducha Świętego – Ducha Prawdy. 

 


