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Ogłoszenia parafialne 
 

1. Nabożeństwa majowe w dni powszednie 
o godzinie 17:30, w niedziele o 16:00. Nie 
ma nabożeństw majowych we Wrocance. 
Intencje mszalne, które tam były przewi-
dziane są odprawiane w Tarnowcu o godz. 
18:00. W czasie nabożeństw majowych  
w tym tygodniu przeżywamy nowennę 
przed Zesłaniem Ducha Świętego. 

2. 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. W te dni Msza św. 
o tej godzinie. W czwartek adoracja cało-
nocna. 

3. Pierwsze Komunie w naszej parafii od-
bywać się będą przez wszystkie niedziele 
czerwca. Rozpoczęliśmy przygotowanie 
bezpośrednie w formie krótkich filmików. 
Na naszej stronie parafialnej będą się one 
pojawiać w zakładce Pierwsza Komunia 
Święta. Prosimy, aby rodzice wraz z dziećmi 
skorzystali z tej formy. 

4. Kuria Biskupia w Pompejach (Włochy) 
informuje, że Papieskie Sanktuarium Matki 
Bożej Różańcowej w Pompejach nie ma nic 
wspólnego z inicjatywą Stowarzyszenia 
Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra 
Skargi związaną ze zbieraniem ofiar  
w połączeniu z odniesieniami do tegoż 
sanktuarium maryjnego i Nowenny 
Pompejańskiej. Jest to wyłącznie prywatna 
inicjatywa stowarzyszenia.  
5. W sobotę będziemy obchodzić święto 
parafialne Nawiedzenia Najświętszej Ma-
ryi Panny. Z tej racji uroczysta suma o go-
dzinie 12:00. Pozostałe Msze w tym dniu 
jak zawsze o godzinie 7:00 i 18:00, która 
będzie Mszą z Wigilii Zesłania Ducha Świę-
tego. 

6. W zakrystii do odebrania rozpiski Mszy 
świętych za śp. Helenę Łopatkiewicz, Marię 
Lawera, Michalinę Betlej, Stanisława Mazu-
ra i Annę Gunię. Można je znaleźć także na 
stronie parafii.  

 

 

 

 

Adoracja - nasze spotkanie z Panem Jezusem 
 

Adorację Najświętszego Sakramentu jako małżonkowie poznaliśmy przed wielu la-
ty na rekolekcjach dla małżeństw, więc bardzo ucieszyliśmy się, gdy w ubiegłym roku  
praktyka ta została wprowadzona w naszej parafii. Czwartek, Msza Święta o godz. 
20.00,  nocna adoracja -  dla nas to czas łaski i radości z przebywania z Jezusem. Co 
tydzień, jedna godzina w nocy jako małżeństwo - sam na sam z Jezusem w Najświęt-
szym Sakramencie. Noc, to szczególny czas by zrezygnować z części snu, pokonać 
zmęczenie i zanurzyć się w Jezusie, który jest, który czeka i który ma dla nas zawsze 
czas. Czas święty i błogosławiony, razem obok siebie i On. 
 „… Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? ( Ps 116 B,12-13). 

Przed wielu laty przyjęliśmy sakrament małżeństwa. Jezus pobłogosławił naszą mi-
łość małżeńską. Przyjęliśmy Jezusa, jako Pana i Zbawiciela do swojego serca, małżeń-
stwa, rodziny. Całkowicie zdajemy się na Niego. Jezus zbliża nas do siebie przez modli-
twę i wspólne obowiązki. Adorując Jezusa chcemy dobrze wykorzystać ten czas, aby 
przez Słowo Boże bardziej Go, ale i siebie poznać, siebie zmieniać, aby nasza wiara 
stawała się coraz mocniejsza i przemieniała nasze życie. Nasza miłość małżeńska ni-
gdy nie słabła, nie uległa rutynie i była wciąż w stanie rodzić ciepłe słowa i wyrażać 
życzliwe gesty. Potrzebujemy Bożej łaski, aby trwać we wzajemnej miłości i przezwy-
ciężać trudności. Tylko łaska wiary uzdalnia nas do całkowitego oddania się Jezusowi  
i nadaje sens naszej szarej codzienności. Adorując Jezusa dziękujemy Mu, że nic nie 
dzieje się w naszym życiu bez Niego. Jezus stworzył nas dla siebie i jest cały dla nas. 
Modlimy się za wszystkich, którzy mają trudności, oddajemy je Bogu. Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu to jedna z najważniejszych dróg poznania Boga i Jego miłości. 
Pragniemy naszą modlitwą wypraszać dar umocnienia wiary dla siebie, naszej rodziny, 
parafii, by nasza wiara nieustannie rosła. Dziękujemy Jezusowi za czas przeżytej ado-
racji, za spotkanie i prosimy, by spojrzał na nas w obecnej sytuacji naszego życia,. 
Zapraszamy Go do naszego serca, aby nas przemieniał i uczynił prawdziwym darem 
dla siebie. Dodatkowo, w naszym Sanktuarium czujemy ciepło, które płynie od naszej 
Matki Bożej Zawierzenia i Jej Syna. 

Helena i Jerzy 
 Czwartkowe spotkania z Panem Jezusem wpisały się już w ka-
lendarz mojej rodziny. Wszyscy wiedzą, że mama wieczorem 
idzie na Mszę Św. A potem w nocy od 2:00 do 3:00 na Adorację 
Przed Najświętszym Sakramentem. 

Minęło już pół roku, a na początku myślałam, że to za często, 
że wystarczyłoby raz w miesiącu, bo przecież następnego dnia 
musze iść do pracy. Kiedy raz zachorowałam, mąż od razu po-
wiedział, że pójdzie za mnie. Często też jesteśmy razem na ado-
racji.  Jest to szczególny czas.  
Cisza i tylko ty i Pan Jezus. 

Już dawno dostałam od kogoś modlitwę, którą odmawiał Oj-
ciec Pio przed Najświętszym Sakramentem. Rozpoczyna się od 
słów: „Pozostań ze mną Panie, bo Twoja obecność jest mi ko-
nieczna…” Teraz często właśnie tak rozpoczynam nasze spotka-
nia, bo rozumiem, że to mi jest potrzebne to nocne wstawanie  
i rozmowa z Panem Jezusem, a nie Jemu. 

Wierzę mocno, że dzieją się wtedy wielkie cuda, których jesz-
cze dziś nie umiem zobaczyć. Bardzo bym chciała, aby kiedyś 
powstała kaplica Najświętszego Sakramentu, o której wspominał 
Ks. Proboszcz i Jezus byłby tam zawsze adorowany.  

Marta 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 25.05. 

7:00 + Cecylia Wróbel (int. od wnuka 
Mateusza) 

+ Janina Jasińska (int. od syna 
Wojciecha z żoną) 

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Helena Dubiel (int. od wnuka 
Krystiana) 

+ Irena Gunia (int. od wnuczki 
Renaty) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
róży Sebastiana Pelczara) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od Heleny Skocz) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
kolegów syna z Nowego Stylu) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
pracowników Przedszkola  
w Tarnowcu) 

+ Leopold Borek (int. od rodziny 
Sanockich z Umieszcza) 

Wtorek 26.05. św. Filipa Nereusza 

7:00 + Zofia 

+ Janina Jasińska (int. od wnucząt 
Karola, Edyty i Michała) 

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Jan Drozd (w 13 rocz. śm.) 

+ Cecylia Wróbel (int. od córki 
Lidii z mężem i synem Łukaszem) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
róży Sebastiana Pelczara) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od Ewy) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
rodziny Grzesiaków) 

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

+ Leopold Borek (int. od rodziny  
z Wrocanki) 

Środa 27.05. 

7:00 
 

+ Cecylia Wróbel (int. od swato-
wej Marii) 

+ Janina Jasińska (int. od syna 
Artura z żoną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Marian Grzesik (greg.) 

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

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
Agaty Betlej z rodziną) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od Kasi i Krzysztofa Bajowskich) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
Łukasza i Edyty oraz Waldemara  
i Katarzyny Wojdyłów) 

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

+ Leopold Borek (int. od rodziny 
Janickich) 

Czwartek 28.05. 

7:00 + Cecylia Wróbel (int. od chrze-
śnicy Doroty z rodziną) 

+ Janina Jasińska (int. od wnuczki 
Natalii i prawnuczki Alicji) 

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Stefania Grzesik (w 11 rocz. 
śm.) 

+ Irena Gunia (int. od prawnuka 
Kamila) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
Alicji i Bolesława Marek) 

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

+ Stanisława Gawron (int. od 
rodziny Czekajów z Jasła) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
Jaroszów z Kowalów) 

+ Leopold Borek (int. od Edmun-
da z rodziną) 

Piątek 29.05. św. Urszuli Ledóchowskiej 

7:00 + Cecylia Wróbel (int. od kuzynki 
Wilhelminy) 

+ Janina Jasińska (int. od swato-
wej z Szebni z rodziną) 

18:00 + Marian Grzesik (greg.) 

+ Halina Marszałek (w 18 rocz. 
śm.) 

+ Maria Dubiel (int. od kuzynki  
z Przybówki z rodziną) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
rodziny Boratyn) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od kolegów i koleżanek męża 
Krzysztofa z działu Produkcji 
firmy Splast Krosno i Jedlicze) 

+ Stanisława Gawron (int. od 
Agnieszki i Piotra z Sulistrowej) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
Dubielów z Sądkowej) 

+ Leopold Borek (int. od rodziny 
Żurków) 

Sobota 30.05. 

7:00 + Marian Grzesik (greg.) 

Dziękczynna za dar kapłaństwa 
ks. Grzegorza, z prośbą o zdro-
wie, błog. Boże, dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej 
Tarnowieckiej 

18:00 + Stanisława Skop (w 10 rocz. 
śm.) 

+ Cecylia i Stanisław Czubik 

+ Maria Dubiel (int. od siostry 
Zofii i od Grzegorza) 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
Oli i Janiny Boratyn) 

+ Jerzy Lula (int. od rodziny Do-
miników) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od kolegów i koleżanek męża 
Krzysztofa z działu Produkcji 
firmy Splast Krosno i Jedlicze) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
kuzynki Janiny Pac) 

+ Leopold Borek (int. od szwa-
gierki Władysławy z rodziną) 

Niedziela 31.05. Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego 

7:00 + Józef Jaskółka (w 10 rocz. śm.) 

8:30 + Helena Łopatkiewicz (int. od 

syna Romana z rodziną) 

10:00 + Jan Jachym 

Poza + Stanisław Grochowski (int. od 
sąsiadki Anny Dubiel) 

+ Jerzy Lula (int. od Emilii i Józefa 
Bacior) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od kolegów i koleżanek męża 
Krzysztofa z działu Produkcji 
firmy Splast Krosno i Jedlicze) 

+ Edward Tomasik (greg. – int. od 
rodziny Miśkowiczów I Lisaków) 

+ Leopold Borek (int. od Jacka 
Tresińskiego z Biecza z rodziną  
i Małgorzaty Rduch z Radlina  
z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Grzegorz Mońka (int. od ojca 
Tadeusza) 

16:30 + Jan i Józefa Biernaccy (w rocz. 
śm. Józefy) 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
 

Dz 1,1-11    Ps 47   Ef 1,17-23    
Mt 28,16-20 

 

Aktywność czy czekanie ? I jedno,  
i drugie! Tylko w odpowiednim 
czasie. Potrzeba w życiu czasem 
się zatrzymać i czekać, by Duch 
Święty nas napełnił. Potrzeba  
w życiu czasem iść i dzielić się 
Dobrą Nowiną z innymi. Mamy 
słuchać Pana i realizować to, co  
w danym momencie On zaplano-
wał – a wtedy nasze życie będzie 
twórcze i wolne od frustracji. 

Żarty Mileny  
 

- Dlaczego tak mało kobiet gra  

w piłkę nożną? 

Bo niełatwo znaleźć jedenaście 

kobiet, które chciałyby wystąpić 

w jednakowych kostiumach. 

 

 

Co robi piłkarz na autostradzie? 

Stoi w korkach. 

 


