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Ogłoszenia parafialne 
1. Dzisiaj zmiana tajemnic dla Róż różańcowych na 

nabożeństwie o godz. 16:00. 

2. We wtorek o godz. 19:00 spotkanie Koła Biblijnego,  
a o 20:00 Msza święta Wspólnoty Dorosłych, która jest 
otwarta dla wszystkich, którzy chcą się pomodlić razem na 

Eucharystii. 

3. W czwartek Uroczystość Bożego Ciała. Msze święte z Bo-

żego Ciała w następującym porządku: w środę o godzinie 
18:00, w czwartek o 7:00, 10:00, 16:30 i 20:00 w Tarnowcu 
oraz o 8:30 we Wrocance. Nie będzie Mszy o godzinie 11:30. 
Po Mszy świętej o godz. 10:00 procesja eucharystyczna, która 
w tym roku będzie po terenie sanktuarium (zgodnie z wcze-
śniejszymi zaleceniami Kurii). Zapraszamy dzieci do sypania 
kwiatów i dzwonienia dzwonkami. Pozostają one pod opieką 
rodziców i pod kierownictwem pań katechetek. Połowa 
składki w Boże Ciało ma być przeznaczona na Caritas Diecezji 

Rzeszowskiej. 

4. Do środy nabożeństwa o godz. 17:30 (w środę z nowenną). 
Od piątku nie będzie nabożeństwa przed Mszą, natomiast 
procesja eucharystyczna po Mszy świętej. W niedzielę 

procesja po Mszy świętej o godz. 16:30.  
5. Od tego tygodnia nie będzie już adoracji po Mszy 

wieczornej. Pozostaje modlitwa różańcowa o godz. 20:30 

(oprócz wtorku i czwartku). 

6. W sobotę o godz. 14:00 Msza święta w Brzezówce,  

w remizie. Po niej procesja do kapliczki św. Antoniego.  

7. W przyszłą niedzielę Pierwsza Komunia o godz. 11:30 
dzieci z klasy III b z Tarnowca. Prosimy, aby zostawić miejsca 
dla dzieci i ich rodzin z przodu. Na ławkach będą kartki z na-
pisem „rezerwacja”. Próba dla dzieci w sobotę o godz. 16:30, 
po niej spowiedź dla dzieci i ich rodzin. Osoby niezwiązane  
z dziećmi Komunijnymi prosimy, aby zaplanowały spowiedź 

w inny dzień.  

8. Wracają spotkania młodzieżowych grup duszpasterskich. 

W poniedziałek po Mszy świętej wieczornej zbiórka 
ministrantów. W piątek wieczorem spotkania Oazy i KSM-u. 
Uczestnictwo oczywiście za zgodą i wiedzą rodziców. 
Zachęcamy także ministrantów do podjęcia na nowo swoich 
dyżurów. Jeżeli rodzice któregoś ministranta obawiają się i na 
razie nie chcą, by ich syn służył, ks. Łukasz prosi o poinfo-

rmowanie go o tym.  

9. Prosimy, aby zabierając gazety lub inne materiały, które 

wyłożone są przed sklepikiem, a należność za nie pozostawić 

w skarbonce w drzwiach sklepiku.  

10. W zakrystii można odebrać rozpiskę Mszy świętych  
za śp. Genowefę Polak. Jest ona dostępna także na stronie 

parafialnej.  

 

 

 

Zachwyt nad cudem życia 
  

Nabożeństwa fatimskie w naszej parafii ciągle zachowują swoją 
żywość i ducha, który wciąż się rozszerza i nabiera nowego kolorytu. 
Podczas tych nabożeństw rozważamy zwroty i tytuły, jakimi zwraca-
my się do Maryi - Matki Bożej Tarnowieckiej. W tym roku z powodu 
epidemii, nabożeństwo odbyło się w kościele, bez procesji na Kalwa-
rie Trzeciego Tysiąclecia.  

Rozpoczęliśmy Mszą świętą, pod przewodnictwem ks. proboszcza, 
który w swej homilii przedstawił rys charyzmatycznego apostolstwa 
tarnowieckiego Sanktuarium. Już sam tytuł, że jesteśmy parafią pod 
wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny wskazuje, że 
wśród cudów stworzenia, wyjątkowym odblaskiem Bożego piękna, 
jest Maryja, w której oczach można odnaleźć promienie miłości. Jest 
Jutrzenką Zbawienia. Jej zaufanie, posłuszeństwo i pełna zawierzenia 
odpowiedz na głos Boży, sprawiły, że „będą Ją chwalić wszystkie po-
kolenia”. Głoszenie Ewangelii życia doskonale jednoczy się z łaską 
nowego życia i zdrowia, które tutaj często są wypraszane. Jest więc 
Matką Żyjących. Pobożność Maryjna przejawia się w modlitwie, 
ekspiacji oraz działalności na rzecz promowania cywilizacji życia.  

Nie sposób przejść obojętnie wobec Kalwarii III Tysiąclecia  
z Pomnikiem Nienarodzonych oraz wizerunkiem Matki Bożej  
z Gwadelupe - Patronki rodziców oczekujących potomstwa. Księgi 
łask i publikacje historyczne dowodzą, że od wielu lat, pielgrzymi 
przychodzą, by przez wstawiennictwo Matki Bożej Tarnowieckiej 
prosić i składać podziękowania za łaski związane z poczęciem  
i zdrowym rozwojem niejednego dziecka.  

Maryja -Matka Żyjących, wzywa nowych Apostołów Ewangelii 
Życia o budowanie nowej cywilizacji życia w świecie, niosącym wiele 
zagrożeń. Czy mam szacunek, wobec prawa do życia oraz troskę  
o przywrócenie tego prawa, tam, gdzie jest ono łamane? Św. Jan 
Paweł II w swojej Encyklice Ewangelium Vite (której teksty znajdziemy 
na naszej Drodze Krzyżowej, prowadzącej na Kalwarię) nawołuje 
byśmy stali się apostołami życia, wobec szerzącej się cywilizacji 
śmierci, gdzie obok dotkliwych plag, jak: nędza, głód, wojny, przemoc, 
pojawiają się nowe, nieznane dotąd formy, o niepokojących 
rozmiarach. W w/w Encyklice czytamy „tracąc wrażliwość na Boga, 
traci się wrażliwość na człowieka”. Troszcząc się o życie innych,  
a zwłaszcza tych najsłabszych, troszczymy się także o siebie, bronimy 
pokoju serca matki, ojca i całego społeczeństwa.  

W naszej parafii, w każdej chwili można przyłączyć się do Dzieła 
Duchowej Adopcji, tj modlitwy przez 9 miesięcy, w obronie poczętego 
życia, odmawiając różaniec Pro Life w pierwszą sobotę miesiąca, by 
przez tę modlitwę ocalić najniewinniejsze istoty ludzkie. Modlitwa ta 
połączona jest również z błogosławieństwem dla małżonków 
oczekujących potomstwa. W pierwszą sobotę lipca w naszej parafii 
odbywa się również Ogólnopolska Pielgrzymka Pokutna za grzechy 
przeciw życiu.  

Na zakończenie fatimskiej homilii ks. proboszcz zachęcił, byśmy 
również sami w sobie cenili dar życia, dziękowali za niego i modlili się 
modlitwą, którą w 1995 roku św. Jan Paweł II zakończył swoją 
Encyklikę, która znaleźć możemy na okolicznościowych obrazkach  
z wizerunkiem Matki Bożej Tarnowieckiej.          

                    Teresa 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 8.06.  

7:00 + Maria Dubiel (int. od bratanicy 
Ani z córkami) 

+ Józefa Uram (int. od opiekunki 
Marii z Frysztaka) 

18:00 O plony, urodzaje i Boże 
błogosławieństwo z Róży św. 
Jadwigi Królowej 

+ Janina Jasińska (int. od wnuka 
Jakuba z Edytą) 

+ Zdzisław, Aleksander, Józefa 
Baca 

Poza + Stanisław Mazur (int. od Renaty 
i Marka Taborów) 

+ Jerzy Lula (int. od Janiny Godek 
z rodziną) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od Rady Miejskiej w Jedliczu) 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
Marii Szmyd z rodziną) 

+ Cecylia Wróbel (int. od rodziny 
Lula z Jedlicza) 

Wtorek 9.06. 

7:00 + Maria Dubiel (int. od 
siostrzenicy Zofii z rodziną) 

+ Józefa Uram (int. od córki Marii 
i rodziny) 

+ Jan i Helena 

18:00 + Stanisław Grochowski (int. od 
żony) 

Zmarli rodzice i rodzeństwo  
z rodziny Michalskich, Jolanta 
Gajewska i Anna Patyn 

Poza + Jerzy Lula (int. od grupy XVII) 

+ Stanisław Mazur (int. od 
rodziny Wójcików z Tarnowca) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od kolegów i koleżanek z 
produkcji Splast Krosno 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
Wandy i Wiesława Brach z Gorlic) 

+ Cecylia Wróbel (int. od rodziny 
Tomasik) 

Środa 10.06. 

7:00 
 

+ Stanisław Grochowski (int. od 
córki Lidii z mężem) 

+ Maria Dubiel (int. od sąsiadów 
Baranów) 

18:00 Zmarli z rodziny Woźniaków 

Za ofiarodawców  

O zdrowie i szczęśliwy powrót z 
Włoch dla członków rodziny 
Syzdek 

Poza + Jerzy Lula (int. od rodziny 
Polaków) 

+ Stanisław Mazur (int. od 
koleżanek i kolegów z Tarnowca) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od kolegów i koleżanek z 
produkcji Splast Krosno 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
Marii I Kazimierza Garbacik) 

+ Cecylia Wróbel (int. od rodziny 
Nagnajewicz) 

Czwartek 11.06. 

7:00 + Wacław Bożek (w 16 rocz. śm.) 

8:30 
Wrocan

ka 

+ Genowefa Polak (int. od syna 
Bogdana z rodziną) 

10:00 Za parafian 

+ Stefan Biernacki, Antonina, 
Władysław i Stanisław Muroń, 
Władysława Machowska i Anna 
Michalska 

+ Kazimiera i Tadeusz Goleń 

Poza + Jerzy Lula (int. od rodziny 
Kowalczyków i Klinów) 

+ Stanisław Mazur (int. od Marci-
na i Elżbiety Żołądź z rodziną) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od kolegów i koleżanek z 
produkcji Splast Krosno 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
koleżanek i kolegów z pracy 
wydział Golwan) 

+ Cecylia Wróbel (int. od 
koleżanki Malgorzaty Ladzińskiej) 

16:30 Dziękczynna za dar kapłaństwa 
ks. Roberta z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże, zdrowie, dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki 
Bożej 

Piątek 12.06. 

7:00 + Stanisław Grochowski (int. od 
córki Elżbiety z mężem) 

+ Maria Dubiel (int. od Janiny Pis) 

18:00 + Jolanta Gajewska 

+ Józefa Uram (int. od córki Marii 
i rodziny) 

O pomyślne zdanie egzaminów  
i wybór szkoły 

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
Zuzanny i Marka Dobrowolskich z 
rodziną) 

+ Jerzy Lula (int. od nauczycieli 
emerytów) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od kolegów i koleżanek z 
produkcji Splast Krosno 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
Krystyny i Andrzeja Filip) 

+ Cecylia Wróbel (int. od Ireny  
i Mariana Lepuckich) 

Sobota 13.06. 

7:00 + Antoni i Anna 

+ Józefa Uram (int. od Róży św. 
Faustyny Kowalskiej) 

+ Helena Łopatkiewicz (int. od 
córki Lucyny z mężem) 

18:00 + Stanisław Klekot 

+ Stanisław Grochowski (int. od 
córki Anny z mężem) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od kole-
żanek i kolegów z Nadleśnictwa  
z Cisnej) 

+ Jerzy Lula (int. od rodziny 
Lepuckich z Sądkowej) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od kolegów i koleżanek z 

produkcji Splast Krosno 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
Janiny i Antoniego Wiktorskich) 

+ Cecylia Wróbel (int. od Zofii  
i Stanisława Lepuckich) 

Niedziela 14.06. 

7:00 Dziękczynna za 40 lat małżeństwa 
Elżbiety i Bogusława, z prośbą  
o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej 

8:30 
Wro-
canka 

+ Genowefa Polak (int. od córki 
Anny z rodziną) 

10:00 + Wojciech Kłodowski 

Poza + Jerzy Lula (int. od kolegów 
Tomka z Huty Szkła z Tarnowa) 

+ Agnieszka Młocek (greg. – int. 
od kolegów i koleżanek z 
produkcji Splast Krosno 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
OSP Wrocanka) 

+ Cecylia Wróbel (int. od rodziny 
Trybusów) 

11:30 Za parafian 

16:30 O Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej na dalsze lata 
mamy Janiny od syna Tomasza  
z rodziną 

Dziękczynna za opiekę Matki 
Bożej w 10 rocz. ślubu dla Anny  
i Piotra, z prośbą o błogosławień-
stwo Boże na dalsze lata dla całej 
ich rodziny (int. od rodziców) 

 

 SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Wj 34,4b–6.8–9   Ps: Dn 3    
2 Kor 13,11–13   J 3,16–18 

Istotą Boga jest miłość. On jest pe-
łen miłosierdzia, łagodny, nieskory 
do gniewu, bogaty w łaskę i wier-
ność. Zastanów się dziś jaki obraz 
Pan Boga Ty nosisz? Niestety może 
on być często wykrzywiony. Wsłu-
chaj się co mówi Słowo Boże w tą 
Uroczystość Trójcy Przenajświęt-
szej. 

 
 Wiara ! 

Panie i Boże mój! 
Ukryty w opłatku białym, 
czyż mój rozum może to pojąć, 
czy mam wierzyć, że Jesteś tu Cały? 
 
Pomóż Panie zrozumieć 
i uwierzyć w niezrozumiałe, 
chcę Cię kochać – szczerze  
i serdecznie, 
chcę ufać – jako dziecię małe! 

M.T. 


