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Pierwsze Komunie Święte 
 

W tym roku Komunie Święte z racji 
panującej sytuacji zostały przesunięte na 
niedziele czerwca. W ostatnią niedzielę 
rozpoczęły dzieci z klasy III a z Tarnowca. 
W tą niedzielę przeżywają ją dzieci z klasy 
III b z Tarnowca, za tydzień (21 czerwca), 
dzieci z Roztok i Wrocanki a zakończą 
trzecioklasiści z Wrocanki 28 czerwca.  

Dzieci, które już przystąpiły do Pierw-
szej Komunii pytane dlaczego ten dzień 
był taki ważny, zgodnie odpowiadały, że 
dlatego ponieważ przyjęły Pana Jezusa do  

 
 
 
 

swojego serca. Przygotowanie odbywało 
się głównie w rodzinach. Rodzice opisując 
przygotowanie mówili, że dzieci brały 
książeczkę, aby przygotować się do spo-
wiedzi, pytały jak przygotować się do 
Komunii Świętej, co to znaczy w ogóle, 
czy będą razem z rodzicami przystępować 
już teraz do Komunii. Podkreślali, że ich 
pociechy odczuwały podekscytowanie  
i poddenerwowanie oraz były pełne na-
dziei i oczekiwania. 

Cieszymy się z tymi, co już przyjęli 
Pierwszą Komunię i otaczamy naszą mo-
dlitwą pozostałe, które już niedługo będą 
przeżywać ten ważny dzień. Niech będzie 
to początek częstego przyjmowania Ko-
munii Świętej i głębokiej przyjaźni z Jezu-
sem. 

Ks. Łukasz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boże Ciało 

 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej, potocznie nazywana Bożym 
Ciałem, z pewnością jest bliska sercom 
nas wszystkich. Któż z Was, drodzy czy-
telnicy, nie pamięta czasów, gdy jako 
małe dziecko podążał wraz z rodzicami do 
Kościoła, aby w czasie procesji sypać 
kwiatki lub dzwonić dzwoneczkiem? Wie-
lu z Was z pewnością przekazuje teraz tę 

pałeczkę tradycji dalej zabierając swoje 
dzieci i wnuki na obchody tej pięknej 
uroczystości. Jednak chyba każdy z nas 
ma świadomość, że w tym wszystkim 
wcale nie chodzi o kwiatki, czy dzwonki. 
Są one oczywiście pięknym element na-
szej pobożności i religijnej tożsamości, 
uświetniającym coroczne obchody Boże-
go Ciała, ale nigdy nie powinny przysła-
niać nam tego co najważniejsze, bowiem 
sercem Uroczystości Bożego Ciała jest 
oczywiście Eucharystia – spotkanie  
z Żywym Chrystusem, odkrycie na nowo 
tego wielkiego daru i wielkiej tajemnicy, 
adorowanie Boga ukrytego w maleńkiej 
Hostii. Dla mnie osobiście tegoroczna 
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej była ważna szczególnie z dwóch 
powodów. Po pierwsze – dzięki łasce 
Ducha Świętego udało mi się w Euchary-
stii odkryć coś nowego, co doskonale 
odpisują słowa świętego Augustyna: 
„Jednorodzony Syn Boży przyjął naszą 
naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi 
uczynić bogami. Co więcej, wszystko, co 
od nas przyjął, w całości przeznaczył dla 
naszego zbawienia. Ciało swe ofiarował 
Bogu Ojcu jako przebłaganie za nas. Krew 
swoją wylał dla naszego odkupienia  
i obmycia, abyśmy wykupieni z nieszczę-
snej niewoli, dostąpili oczyszczenia ze 
wszystkich grzechów.” A po drugie – to 
była pierwsza od dawna Msza Święta,  
w czasie której nasz kościół był wypełnio-
ny po brzegi. To wielka radość, że może-
my znów spotykać się przy Chrystusowym 
Ołtarzu.  

 
Podczas uroczystej Eucharystii usły-

szeliśmy Ewangelię, w której Pan Jezus 
mówi, że Jego Ciało jest chlebem żywym, 
który zstąpił z nieba i którego spożywanie 
daje nam życie wieczne. Po Mszy Świętej 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziękujemy wszystkim, którzy zaanga-

żowali się w jakikolwiek sposób w przygo-
towanie i przebieg Uroczystości Bożego 

Ciała. 

2. W środę nowenna w czasie procesji. 

3. W czwartek zakończenie Oktawy Boże-

go Ciała, z błogosławieństwem dzieci, 

pierwszych płodów ziemi, kwiatów i ziół. 

4. W piątek Uroczystość Najświętszego 

Serca Pana Jezus. Msze święte o 7:00  
i 18:00. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość 

od pokarmów mięsnych.  
5. Od piątku nabożeństwo czerwcowe  

o godz. 17:30, w niedzielę o 16:00. 

6. W sobotę o godz. 14:00 Msza święta  

w Brzezówce, w remizie. Po niej procesja 
do kapliczki św. Antoniego. W przyszłą 
niedzielę Pierwsza Komunia o godz. 11:30 
dzieci z Roztok i Umieszcza. Prosimy, aby  
z przodu zostawić miejsca dla dzieci i ich 
rodzin. Na ławkach będą kartki z napisem 
„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.  

7. W zakrystii jest do odebrania rozpiska 

Mszy św. za śp. Edwarda Sanockiego. 

Można ją znaleźć także na stronie parafii.  

8. Spotkania grup parafialnych jak w po-

przednim tygodniu.  

 

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Wj 19,1–6a    Ps 100    

Rz 5,6–1    Mt 9,36–10,8 
Jesteśmy szczególną własnością 
Pana Boga. Z tej racji nie jesteśmy 
Mu obojętni. On troszczy się o nas, 
chce nam zapewnić to czego po-
trzebujemy. Narzędziami jego 
troski są Apostołowie i ich następ-
cy. Wsłuchaj się w dzisiejsze Słowo 
Boże i uświadom sobie jak ważny 
jesteś dla Pana Boga. 
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udaliśmy się w procesji do czterech ołta-
rzy, utworzonych w różnych miejscach 
naszych ogrodów sanktuaryjnych.  
W centrum każdego z nich umieszczony 
został sporych rozmiarów obraz, przed-
stawiający cztery sceny biblijne. Najpierw 
przenieśliśmy się do Wieczernika, a więc 
do miejsca, w którym Pan Jezus ustanowił 
sakrament Eucharystii. Przy drugim ołta-
rzu pochylaliśmy się nad sceną, w której 
Jezus rozmnożył chleb i ryby tak, że wiel-
kie tłumy, które z Nim były, nasyciły się. 
Następnie spotkaliśmy Chrystusa i dwóch 
uczniów, zmierzających do Emaus, a więc 
tam, gdzie poznali Go przy łamaniu chle-
ba. Przy czwartym ołtarzu, w centrum 
którego znajdował się obraz Trójcy Świę-
tej, usłyszeliśmy modlitwę arcykapłańską 
Pana Jezusa, w której prosi On Ojca o to, 
aby Jego uczniowie byli jedno – tak jak 
Ojciec w Nim i On w Ojcu. Na zakończenie 
uroczystości ksiądz Proboszcz skierował 
do nas prośbę, abyśmy zapamiętali z tego 
czasu choć jedno zdanie, czy jeden obraz, 
przyjęli go sercem i zaczęli nim żyć. 

Agnieszka 
 
 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 15.06.  

7:00 + Stanisław Grochowski (int. od 
wnuczki Marty i Basi) 

+ Helena Łopatkiewicz (int. od 
wnuka Wojciecha z żona  
i dziećmi) 

18:00 + Józefa Uram (int. od sąsiadów 
Pękala i Świdraków) 

+ Maria Lawera (int. od męża) 

+ Michalina Betlej (int. od córki 
Teresy z rodziną) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
koleżanek i kolegów z Nadle-
śnictwa z Cisnej) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od kolegów i koleżanek z pro-
dukcji Splast Krosno) 

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

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
Kazimiery Orzechowskiej  
i rodziny Lubasiów z Jedlicza) 

+ Janina Jasińska (int. od kole-
żanek i kolegów syna Artura  
z Jasła) 

Wtorek 16.06. 

7:00 + Stanisław Grochowski (int. od 
wnuczki Katarzyny z Tomkiem) 

+ Józefa Uram (int. od Urbani-
ków) 

+ Maria Lawera (int. od córki  
z rodziną) 

18:00 + Helena Łopatkiewicz (int. od 

wnuczki Magdaleny z rodziną) 

+ Michalina Betlej (int. od córki 
Elżbiety z rodziną) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
koleżanek i kolegów z Nadle-
śnictwa z Cisnej) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od kolegów i koleżanek z pro-
dukcji Splast Krosno) 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
Józefa Kochanek z Roztok) 

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
sąsiadów z Jedlicza) 

+ Janina Jasińska (int. od Lawe-
rów) 

Środa 17.06. św. Alberta Chmielowskiego 

7:00 
 

+ Stanisław Grochowski (int. od 
wnuków Bartka i Kacpra) 

+ Józefa Uram (int. od Sylwii) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Jan i Anna Gunia (w 15 rocz. 
śm. Jana) 

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

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
koleżanek i kolegów z Nadle-
śnictwa z Cisnej) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od kolegów i koleżanek z pro-
dukcji Splast Krosno) 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
Eli i Piotra Filip z rodziną) 

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
sąsiadów Jasińskich) 

+ Janina Jasińska (int. od rodzi-
ny Dunajów) 

Czwartek 18.06. 

7:00 + Józefa Uram (int. od opiekun-
ki Grażyny z mężem Januszem  
z Rzeszowa) 

+ Helena Łopatkiewicz (int. od 
wnuka Łukasza z rodziną) 

+ Maria Lawera (int. od syna 
wraz z żoną) 

18:00 + Stanisław Grochowski (int. od 
wnuczki Magdaleny z mężem) 

+ Marian Roś (w 3 rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
koleżanek i kolegów z Nadle-
śnictwa z Cisnej) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od kolegów i koleżanek z pro-
dukcji Splast Krosno) 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
koleżanki Marii z Sądkowej) 

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
rodziny Biernackich) 

+ Janina Jasińska (int. od rodzi-
ny Rogowskich) 

Piątek 19.06.    Uroczystość Najświętszego 
Serca Pana Jezusa 

7:00 + Józefa Uram (int. od kuzynki 
Piotrowskiej) 

+ Stanisław Grochowski (int. od 
brata Mieczysława z rodziną) 

18:00 + Józef Polak 

+ Maria Lawera (int. od siostry  
z mężem) 

+ Michalina Betlej (int. od 
wnuczki Katarzyny z rodziną) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
koleżanek i kolegów z Nadle-
śnictwa z Cisnej) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od Kręgu Domowego Kościoła 
w Tarnowcu) 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
sąsiadów Urbaników) 

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
sąsiada Stanisława Machow-
skiego) 

+ Janina Jasińska (int. od sąsia-
dów Jasińskich) 

Sobota 20.06.    Niepokalanego Serca NMP 

7:00 + Helena Łopatkiewicz (int. od 
swatów Czajów z Łajsc) 

+ Maria Lawera (int. od sio-
strzenicy z rodziną) 

+ Stanisław Grochowski (int. od 
chrześniaka Sławka z rodziną) 

18:00 + Henryk Betlej 

+ Mieczysław Delimata 

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
koleżanek i kolegów z Nadle-
śnictwa z Cisnej) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od rodziny Godków z Cieszyny  
i Stępiny) 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
Krzysztofa i Izabeli Radoń) 

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
Grażyny i Stanisława Wróbel  
z rodziną) 

+ Janina Jasińska (int. od rodzi-
ny Kochanek z Roztok) 

Niedziela 21.06. 

7:00 + Stefania Królicka (w 5 rocz. 
śm.) i Władysław 

8:30 
Wrocanka 

+ Stefania (w 2 rocz. śm.), Jan, 
Emil i Józef  

10:00 + Jan Michalski (w 3 rocz. śm.)  
i jego rodzice 

O zgodę i miłość małżeńską 
Jolanty i Wojciecha oraz roz-
wiązanie trudnego problemu 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. - int. 
od rodziny Ganczarskich, Siko-
rów i Wiśniowskich z Cieszyny) 

+ Józefa Radoń (greg. - int. od 
Krzysztofa i Izabeli Radoń) 

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
Dubieli z Jedlicza) 

+ Janina Jasińska (int. od rodzi-
ny Chochołek z dziećmi) 

11:30 Za parafian 

W 40 rocz. ślubu Janiny i An-
drzeja 

16:30 + Jan Góra i Jan Bigos 

 


