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Tarnowiec, 6 września 2020 

Być blisko Matki Bożej… 

 
By lepiej poznać i pokochać Maryję, 

wynagrodzić Jej Niepokalanemu Sercu 
za wyrządzone zniewagi, zostawić u Jej 
stóp prośby i podziękowania dla Jej 
Syna Jezusa Chrystusa, zebraliśmy się  
w środę na nabożeństwie Fatimskim  
w Tarnowieckim Sanktuarium.  

Wszystkich gości, pielgrzymów, 
strażaków przywitał ks. proboszcz – 
kustosz  Sanktuarium i poprosił  
o przewodnictwo ks. Michała 
Czeluśniaka, który w swojej homilii, 

nawiązując do pierwszego czytania 
liturgii słowa, pokazał jak nasz 
przeciwnik i przeciwnik Boga – szatan, 
próbuje nam zafałszować obraz Boga  
i uczynić Go mało wiarygodnym. Jak 
sieje niepokój, wątpliwości, nieufność 
czy oburzenie. Schemat działania 
szatana dobrze ilustruje historia Adama 
i Ewy.  On już swoim pierwszym 
pytaniem podważa szczerość intencji 
Boga Ojca. Zły stawia duże kwalifikatory 
- niczego Ci nie wolno, nic ci nigdy nie 
wyjdzie, a może jest jakieś drugie dno, 
jak jest z tym zabijaniem dzieci 
nienarodzonych, z eutanazją. Warto, 
przeczytać książkę pt. „Mario, dlaczego 
płaczesz?” – znajdziemy tu opinie 
specjalistów na temat skutków aborcji 
dla kobiety, jej bliskich czy całego 
społeczeństwa. Nie dajmy się zagłuszyć 
szatanowi, on chce rozpadu i odejścia 

od Boga. W jaki sposób możemy się 
bronić?  Kiedy przychodzą wątpliwości 
– zawierzmy się Bogu i Maryi, prośmy  
o mądrość, wsłuchujmy się w słowo 
Boże, nie wchodźmy w dialog z szata-
nem, bo grzech jest konsekwencją dia-
logu i podrzuconych myśli przez 
szatana. Mam nadzieję, że naboże-
ństwo wypełnione modlitwą, refleksją  
i katechezą stało się dla wielu ludzi 
pomocą w odnalezieniu drogi do Boga.  

Teresa   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

S T A R T U J E M Y !!! 
Kolejne wakacje za nami... jak to często bywa wiele aktywności parafialnych 

było zawieszonych lub zwolniło swój rytm... czas jednak nabrać nowego rozpędu 
i nowej siły, aby z radością i zaangażowaniem podjąć wszystkie wyzwania 
parafialnego życia :)  

Rozpoczęcie nowego Roku szkolnego a także duszpasterskiego w obecnym 
czasie pandemii stawia wiele pytań i niewiadomych. Chcemy jednak w miarę 
możliwości podjąć pracę we wszystkich grupach i wspólnotach duszpasterskich 
naszej parafii oraz kontynuować wszystkie dotychczasowe aktywności.  

Z radością oddajemy do waszych rąk pierwszy powakacyjny numer naszej 
gazetki parafialnej „W Sercu Maryi”. Chcemy, jak w tamtym roku, aby służyła 
ona głównie przekazywaniu informacji o wszystkim, co dzieje się w parafii. 
Znajdziecie w niej, jak do tej pory ogłoszenia parafialne i intencje na dany ty-
dzień, zapowiedzi nadchodzących wydarzeń i relacje z tych, które się już odbyły. 
Będziemy starać się, aby jak najlepiej przekazywać wszystko co dzieje się w na-
szym Sanktuarium, a czasem może być przeoczone. Poprzez tę gazetkę chcemy 
także towarzyszyć wam w przeżywaniu Uroczystości i Świąt Roku Liturgicznego.  

Gazetka nie jest dziełem księdza ani też dwóch czy trzech osób. Chcielibyśmy 
poszerzać grono osób współpracujących w tworzeniu tego małego dzieła. 
Niewątpliwie są wśród nas osoby, które nigdy tego nie robiły, a chętnie by 
napisały czasem jakiś tekst. Na pewno są takie, które mogłyby pomóc przy 
składaniu tekstu lub jego korekcie. Zapraszam, aby podejść do mnie (ks. 
Łukasza) i zaproponować się do współpracy. Będzie to dla nas ogromna radość 
móc tworzyć gazetkę z nowymi osobami.  

W imieniu całej redakcji życzę wam miłej lektury w tym roku. 
Ks. Łukasz  

 
 
 

 
SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Ez 33,7–9   Ps 95   Rz 13,8–10    
Mt 18,15–20 

 
Chyba nikt z nas nie lubi upominać 
ani być upominanym… A jednak jest 
to przejaw miłości. Jeżeli kocham, 
to mi zależy na drugim człowieku  
i z troski o niego upomnę go lub 
powiem mu o tym, co 
niewłaściwego (przede wszystkim 
grzesznego, złego) widzę w jego 
postępowaniu. Uczmy się także 
przyjmować napomnienia innych, 
ćwiczmy się w pokornym 
przyjmowaniu uwag ze strony 
drugiego człowieka.  

 

 
 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 7.09 

 
 

+ Stanisław Orzechowicz (int. od 
szwagierki Józefy Podosek) 

+ Andrzej Głąb (int. od rodziny 
Kozioł) 

+ Józef Musiał (int. od syna Pawła z 
rodziną) 

18:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

+ Mieczysław Syrek (w 31 rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od rodziny 
Kielar) 

+ Zofia Świdrak (int. od rodziny 
Wojnarowicz i Marii Malinowskiej) 

+ Katarzyna Polak (int. od Janików z 
rodziną) 

Wtorek 8.09 – Narodzenia NMP 

7:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
za przyczyną Matki Bożej 
Tarnowieckiej i dziękczynienie Jana 
i Janiny 

O Boże błogosławieństwo i 
wierność ideałom dla harcerzy z 1 
RwDH „Czarna Jedynka” i 2 RwDH 
„Zielona Dwójka” 

18:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

+ Andrzej Tomasik 

+ Józef Musiał (int. od syna Janusza 
z rodziną) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od rodziny 
Mrokowskich z Jedlicza) 

+ Zofia Świdrak (int. od Mazurów z 
Kazimierzem) 

+ Katarzyna Polak (int. od rodziny 
Kaniów i Marciszów) 

Środa 9.09 

7:00 
 

+ Stanisław Orzechowicz (int. od 
swatowej i rodziny Radoniów z 
Gąsówki) 

+ Andrzej Głąb (int. od OSP 
Dobrucowa) 

+ Tadeusz Bućko (w 9 rocz. śm., int. 
od żony) 

19:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

Za ofiarodawców 

Poza + Stanisław Mazur (int. od rodziny 
Ryznerów i Wojdyłów) 

+ Zofia Świdrak (int. od Wójcik 
Anny i Bolesława z Umieszcza) 

+ Katarzyna Polak (int. od rodziny 

Dziepaków z Rzeszowa) 

Czwartek 10.09 

7:00 + Stanisław Orzechowicz (int. od 
sąsiadów Ziomków) 

Dziękczynna z okazji 18 rocz. ur. 
Michała, z prosbą o dalszą opiekę 
Matki Najświętszej 

18:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

+ Stanisław Garbarz (w 1 rocz. śm.) 

+ Andrzej Głąb (int. od rodziny 
Twarogów z Dobrucowej) 

 
 
 
 
 

 

+ Stanisław Mazur (int. od sąsiadki 
Anki Warian z rodziną) 

+ Zofia Świdrak (int. od 
Orzechowiczów) 

+ Katarzyna Polak (int. od Romana 
Kuś z rodziną) 

Piątek 11.09  

7:00 + Stanisław Orzechowicz (int. od 
Doroty Lenkiewicz i rodziny Serba) 

+ Andrzej Głąb (int. od rodziny 
Szydłów z Dobrucowej) 

O zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie 

18:00 + Kazimierz Bukowiecki (w 6 rocz. 
śm.) 

+ Stanisław Grochowski (greg.) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od rodziny 
Juraszów i Ryznerów z Gąsówki) 

+ Zofia Świdrak (int. od sąsiadów 
Kosińskich) 

+ Katarzyna Polak (int. od 
Kazimierza Barana z Siedlisk) 

Sobota 12.09 - NMP Rzeszowskiej 

7:00 + Andrzej Głąb (int. od rodziny 
Szumiląsów i Ziębów) 

+ Józef Musiał (int. od Moniki 
Żebrackiej z rodziną) 

+ Maria i Józef Steliga 

18:00 + Emilia i Józef Karczmarscy 

+ Stanisław Grochowski (greg.) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od Moniki i 
Mirosława Jamrugiewicz) 

+ Zofia Świdrak (int. od Gorczyców) 

+ Katarzyna Polak (int. od Agnieszki 
z rodziną z Siedlisk) 

Niedziela 13.09 

7:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

8:30 
Wroc
anka 

+ Matylda i Franciszek Chudy 

10:00 Dziękczynna w 14 rocz. ślubu Ireny i 
Tomasza, z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Maryii 

+ Tadeusz Lepucki (w 16 rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od kolegów 
z OSP Umieszcz) 

+ Katarzyna Polak (int. od 
Grzegorza z rodziną z Siedlisk) 

+ Edward Pac (int. od pracowników 
Gazowni w Krośnie) 

11:30 + Henryk Betlej (w 9 rocz. śm.) 

Za parafian 

16:30 + Józef (w 8 rocz. śm.) i Józefa 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

 

 

 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziś o 16:00 Różaniec i zmiana 
tajemnic różańcowych. 
2. W poniedziałek po Mszy św. 
wieczornej pierwsza powakacyjna 
zbiórka ministrantów. Prosimy 
o obecność wszystkich ministrantów 
i lektorów. Zbiórka potrwa do ok. godz. 
20:00. 
3. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 
4. W czwartek na godz. 18:45 
zapraszamy młodzież z kl. VIII 
przygotowującą się do Bierzmowania 
wraz z rodzicami. Obecność 
obowiązkowa. 
5. W czwartek dodatkowa Msza św. 
o godz. 20.00, a po niej wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i nocna 
adoracja.   
6. W następną niedzielę nasz Parafialny 
Odpust. Msze święte odpustowe jak 
w niedziele a w czasie nich kazania 
będzie głosił brat Piotr Szaro Kapucyn, 
przełożony pustelni kapucyńskiej. Suma 
odpustowa o 11.30, po Mszy procesja 
eucharystyczna. Zapraszam wieńce do 
procesji. Tym odpustem rozpoczynamy 
duchowe pięcioletnie przygotowania do 
100-lecia koronacji figury Matki Bożej 
Tarnowieckiej. 
7. W dzień odpustu nie będzie katechezy 
dla dorosłych ani nabożeństwa o godz. 
16:00. 
8. Odpust można w tym dniu uzyskać 
jeżeli jest się w stanie łaski uświęcającej. 
Zachęcamy do spowiedzi. W każdy dzień 
tygodnia któryś z księży jest 
w konfesjonale przed Mszą Świętą. 
W czwartek, piątek i sobotę od 17:30 
dyżur podejmą wszyscy księża.  
9. Zachęcamy, aby na dzień odpustu 
udekorować domy i kapliczki flagami 
maryjnymi lub z emblematem sanktua-
rium. Można je nabyć w sklepiku.  
10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
grupie 2, 3 i 4 z Sądkowej, a zapraszamy 
grupę 5, 6 i 7 z Sądkowej. Prosimy 
zachować ostrożność, procedury 
sanitarne i zdrowy rozsądek.  
11. W zakrystii są do odebrania rozpiski 
Mszy świętych pogrzebowych za śp. 
Helenę Kłodowską i Kazimierza Dubiel. 
12. Proszę grupowych aby wzięli  
z zakrystii listy dla zebrania składki 
inwestycyjnej. Ruszyły prace 
remontowe przy odnowieniu dolnych 
pomieszczeń w kościele. Planowane jest 
wykonanie nowej izolacji i pokrycia 
podłogi na galerii. Stworzenie dolnej 
kaplicy pod galerią, oraz remont 
pozostałych pomieszczeń gospodarczych 
w dolnym kościele. Ma być tam 
zainstalowane ogrzewanie.  
 

 

 

 

Ponadto będą dokonane niezbędne 
remonty na plebani i w domu 
pielgrzyma. 
13. Bóg zapłać za ofiary na Beirut, 
zebrano 3662 zł.  
14. Za ławkami znajduje się gazetka 
parafialna. Zachęcamy, aby ją zabierać 
do domu oraz dla chorych lub starszych, 
którzy nie mogą przyjść do kościoła. 
Znajdziemy w niej informacje z życia 
parafii, bieżące ogłoszenia oraz intencje 
Mszy świętych.  
 
 

 

 

 

 


