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Tarnowiec, 21 czerwca 2020 

W naszej miejscowości  
w Brzezówce znajduje się zabytkowa, 
murowana kapliczka z pięknym 
obrazem św. Antoniego, która została 
wybudowana w 1877 roku.  

 
W kapliczce odbywały się 

majówki, na które przychodziła 
przede wszystkim młodzież i starsi. 
Od kilkunastu lat, każdego roku  
w czerwcu gromadzimy się na 
nabożeństwie ku czci świętego 
Antoniego, który patronuje naszej 
wsi. Tak też było w tym roku. 

 
 

 Uroczystości rozpoczęły się  
w sobotę 13 czerwca o godz. 14:00 
uroczystą Mszą św. w Sali Domu 
Ludowego w Brzezówce, na którą 
licznie przybyli  mieszkańcy wioski. 

 

Eucharystii przewodniczył 
Proboszcz Sanktuarium Matki Bożej 
Zawierzenia w Tarnowcu Ksiądz 
Paweł Knurek. W homilii Ksiądz 
przypomniał nam postać św. 
Antoniego. Święty  zawsze był blisko  
ludzkich spraw i ich problemów. Był 
znakomitym kaznodzieją. Przemierzał 
miasta i wioski nawołując do poprawy  
życia i pokuty. Jego kazania 
gromadziły przy nim tak wielkie 
tłumy, że musiał je głosić na placach, 
łąkach, gdyż żaden kościół nie mógł 
pomieścić słuchaczy. Zmarł w wieku 
36 lat. Jest patronem ludzi i rzeczy 
zagubionych . Często przedstawiany 
jest  z Dzieciątkiem Jezus na ręku  
i lilią. Dlatego też na zakończenie 
Mszy św. ksiądz Proboszcz poświęcił  
lilie i kwiaty. 

 

 
 

Po zakończeniu Eucharystii 
udaliśmy się w uroczystej procesji  
z Najświętszym Sakramentem do 
kapliczki, śpiewając w drodze litanie 
do Serca Pana Jezusa. Przy kapliczce 
odmawialiśmy litanie do św. 
Antoniego . Modląc się przez jego 
wstawiennictwo, prosiliśmy aby 
pomagał nam odnajdywać w życiu to, 
czego najbardziej potrzebujemy - 
wiarę i abyśmy zawsze szukali Jezusa. 
Dziękowaliśmy i prosiliśmy go  
o dalsze błogosławieństwo i opiekę 
nad wioską i jej mieszkańcami. 

    Jurek 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Nabożeństwo czerwcowe o godz. 
17:30, w niedzielę o 16:00. Nowenna 
w środę w czasie nabożeństwa przed 
Mszą świętą. 

2. We wtorek na Mszę św o godz. 
18:00 zapraszamy kandydatów do 
bierzmowani. W czasie Mszy młodzież 
otrzyma krzyże. Prosimy, aby zajęli 
miejsca z przodu w pierwszych 
ławkach, a nie chowali się na 
balkonach albo gdzieś po bokach. Po 
Mszy świętej spotkanie organizacyjne. 
Nieobe-cność na Mszy i spotkaniu jest 
jedno-znaczna z nie przystąpieniem do 
Bierzmowania w tym roku. 

3. W środę 24 czerwca przypada 
Uroczystość Narodzin św. Jana 
Chrzciciela. Jest to odpust we 
Wrocance. Msza święta odpustowa  
o godzinie 19:00. 

4. W piątek zakończeni roku 
szkolnego. Msza na zakończenie roku 
o godz. 9:00 w Tarnowcu dla wszy-
stkich dzieci ze szkół parafii.  
W czasie Mszy zachowujemy wszy-
stkie przepisy sanitarne. Msza nie jest 
obowiązkowa, rodziców prosimy o po-
djęcie decyzji w sprawie uczestnictwa 
dziecka w tej Mszy.  
5. W przyszłą niedzielę Pierwsza 
Komunia o godz. 11:30 dzieci z Wro-
canki. Prosimy, aby zostawić miejsca 
dla dzieci i ich rodzin z przodu. Na 
ławkach będą kartki z napisem „reze-
rwacja”. Próba dla dzieci w sobotę  
o godz. 16:30, po niej spowiedź dla 
dzieci i ich rodzin. Osoby nie związane 
z dziećmi Komunijnymi prosimy, aby 
zaplanowały spowiedź w inny dzień. 

6. Przypominamy, że intencje mszalne 
zamawiamy tylko i wyłącznie  
w zakrystii po którejkolwiek Mszy 
świętej. Nie ma możliwości 
zamawiania przez telefon czy Internet.  

 

 

 

 

Święty Antoni – patron Brzezówki 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Dzieci pierwszokomunijne 
III b Tarnowiec 

Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 22.06.  

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

+ Maria Lawera (int. od rodziny 
Muszańskich i Marciniaków z 
Sanoka) 

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

+ Józef Bonar (w 12 rocz. śm.) 

+ Michalina Betlej (int. od córki 
Danuty) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
koleżanek i kolegów z Nadleśnictwa 
w Cisnej) 

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

+ Józefa Radoń (greg. – int. od 
koleżanek z pracy: Basi i Ireny) 

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
Stanisławy Koza z rodziną) 

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

Wtorek 23.06. 

7:00 + Stanisław Grochowski (int. od 
bratanicy Agaty z rodziną) 

+ Helena Łopatkiewicz (int. od 
sąsiadów Wietechów) 

+ Maria Lawera (int. od nauczycieli 
z Szkoły Podstawowej z Potakówki) 

18:00 + Stanisława i Jan Dubiel 

+ Michalina Betlej (int. od wnuczki 
Iwony z Dawidem) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
koleżanek i kolegów z Nadleśnictwa 
w Cisnej) 

+ Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
Agnieszki Nowak z rodziną) 

+ Józefa Radoń (greg. – int. od 
Zdzisława Filipa z dziećmi) 

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

+ Janina Jasińska (int. od Anastazji) 

Środa 24.06. Uroczystość Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela 

7:00 
 

+ Janina 

+ Helena Łopatkiewicz (int. od 
rodziny Karamonów) 

18:00 + Zofia Podsiadło (w rocz. śm.) 

W 20 rocz. ślubu Anny i Bogdana, z 
prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo 

Za ofiarodawców 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
rodziny Kurzawa z Wolicy) 

+ Józefa Radoń (greg. – int. od 
Zdzisława Filipa z dziećmi) 

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
koleżanek i kolegów Lidki z 
Ekokarpaty) 

+ Janina Jasińska (int. od przyjaciół 
Grzegorza) 

Czwartek 25.06. 

7:00 + Janina Radoń (int. od sióstr z Róży 

Matki Bożej Gromnicznej) 

W 70 rocz. ślubu 

+ Maria Lawera (int. od Róży Matki 
Bożej Gromnicznej) 

18:00 + Józef Zygmunt (w 7 rocz. śm.) i 
zmarli rodzice  

Dziękczynna w 50 rocznicę ślubu 
Marii i Mariana z prośbą o dlasze 
błog. Boże i opiekę Matki Bożej 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
rodziny Sziferów i Adamików) 

+ Józefa Radoń (greg. – int. od Rady 
Sołeckiej Wrocanka) 

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

+ Janina Jasińska (int. od Anny 
Biernackiej z rodziną) 

Piątek 26.06. 

7:00 + Maria Lawera (int. od Róży Matki 
Bożej Gromnicznej) 

+ Anna Gunia (int. od mieszkanek 
DPS „Nazaret” w Kołaczycach 

18:00 + Władysław Zychowicz 

+ Władysław Pietrusza 

+ Zofia Świdrak 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
Łukasza i Doroty Dubielów) 

+ Józefa Radoń (greg. – int. od 
pracowników Ośrodka Zdrowia z 
Tarnowca i Łajsc oraz apteki) 

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
pracowników SPG ZOZ Jedlicze) 

+ Janina Jasińska (int. od kolegów 
syna z brygady Orlen Oil Jedlicze) 

Sobota 27.06. 

7:00 + Władysław 

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

18:00 + Janina Polak (w 14 rocz. śm.) 

+ Jan i Adela Betlej 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
Oli i Damiana Czapskich) 

+ Józefa Radoń (greg. – int. od 
pracowników Ośrodka Zdrowia z 
Tarnowca i Łajsc oraz apteki) 

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

+ Janina Jasińska (int. od 
współpracowników syna z Orlen Oil 
Jedlicze) 

Niedziela 28.06. 

7:00 + Monika i Józef Waśko  

8:30 
Wroc
anka 

+ Albin Chudy (int. od Witka i 
Beaty) 

10:00 + Władysław Urban 

Poza + Agnieszka Młocek (greg. - int. od 
Eli i Mateusza Michalak) 

+ Józefa Radoń (greg. – int. od 
pracowników Ośrodka Zdrowia z 
Tarnowca i Łajsc oraz apteki) 

+ Cecylia Wróbel (greg. - int. od 
Doroty i Dominika z dziećmi) 

+ Janina Jasińska (int. od kolegów z 
pracy z Jedlicza) 

11:30 Za parafian 

+ Roman Sajdak (w 4 rocz. śm.) 

16:30 + Małgorzata Grzywacz (w 18 rocz. 
śm.) 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

 
Jr 20,10–13    Ps 69   

Rz 5, 12-15    Mt 10,26–33 
W świetle dzisiejszego Słowa warto 
zapytać się siebie: czego się boję ? 
Czy bardziej obawiam się ludzi, by 
mnie nie wyłączyli z grona swoich 
przyjaciół, nie wyśmiali, nie patrzyli 
na mnie jak na „nawiedzonego”? 
Czy bardziej lękam się, by nie 
obrazić Pana Boga, nie zaprzeć się 
Go? Co jest ważniejsze dla mnie – 
przyjaźń ze „światem” czy z Panem 
Bogiem? Nie ma czegoś takiego jak 
wiara praktykowana prywatnie. Nie 
może być rozbieżności między tym 
co myślę w swoim sercu a w tym co 
wyrażam na zewnątrz.  
 

Pierwsze Piątki 
Wszyscy możemy w dowolnym czasie 

odbyć praktykę Pierwszych piątków 
miesiąca, do czego zachęcamy. Pan Jezus 
tym, którzy wypełnią tę praktykę, obiecuj 
wiele łask, choć trzeba pamiętać, że nie 
wolno nam jej traktować magicznie. Nie 
potrzebujemy do tego żadnego formularza 
do podpisywania ponieważ czynimy to dla 
siebie. Jednak, aby ułatwić to zadanie 
dzieciom, zwłaszcza zaraz po Pierwszej 
Komunii, zachęcamy, aby odebrać  
z zakrystii specjalny obrazek do zbierania 
podpisów. Przez 9 kolejnych Pierwszych 
piątków miesiąca należy przyjąć Komunię 
Świętą w duchu wynagrodzenia za 
grzechy. Przed nalezy przystapić do 
spowiedzi (nie musi ona być w Pierwszy 
piątek). 


