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+ W tym tygodniu pożegnaliśmy Ś.P Beatę Węgrzyn. + 

ODPUST OCZAMI KLERYKA 
„Z Maryją, za Jezusem” - słowa 

te są nie tylko wezwaniem stojącym 
na czele naszego pięcioletniego przy-
gotowania do jubileuszu 100-lecia ko-
ronacji figury Matki Bożej Tarnowiec-
kiej. Przede wszystkim jest to wezwa-
nie do tego, abyśmy z naszą Matką, 
którą Jezus powierzył każdemu z nas 
pod krzyżem, mogli w sposób jak naj-
doskonalszy stawać się uczniami Je-
zusa i upodabniać się do Jego obrazu. 

Nie ma żadnych wątpliwo-
ści, wobec tego, jak ważna jest Maryja 
w życiu wiernych. Dlatego też liczni 
wierni, nie tylko parafianie, lecz także 
pielgrzymi, zgromadzili się wspólnie 
w ubiegłą niedzielę, aby móc przeży-
wać odpust z okazji uroczystości Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny.  

 
Przez cały dzień słowo głosił 

do nas przełożony pustelni kapucyń-
skiej brat Piotr Szaro, który również 
przewodniczył sumie odpustowej. 
W swoich kazaniach zakonnik poruszał 
bardzo ważne kwestie dla każdego z 
nas.  

W kazaniu mogliśmy zatrzy-
mać się nad tematem rozwoju naszej 
wiary i zastanowić się czy żyjemy 
wiarą. Pokazał jak wielka różnica jest 
między chodzeniem do kościoła z tra-
dycji, a stawiania Boga w centrum na-
szego życia. Zwrócił uwagę, że jak 
wszystkie inne dziedziny, tak nasza 
wiara potrzebuje ćwiczeń, aby się roz-
wijała. Dorosły człowiek nie może 
opierać się na wiedzy z 2 klasy szkoły 

podstawowej, gdyż jak napisał w swo-
jej encyklice Fides et Ratio św. Jan Pa-
weł II „Wiara i rozum są jak dwa skrzy-
dła, na których duch ludzki unosi się ku 
kontemplacji prawdy”. Kaznodzieja 
podpowiedział nam, że takimi ćwicze-
niami, poza codzienną modlitwą, 
mogą być również - lektura Pisma 
Świętego, częstsze przyjmowanie sa-
kramentów i stały spowiednik lub kie-
rownik duchowy.  

 
Kolejnym tematem, który na-

wiązywał do odczytanej Ewangelii było 
porównanie nas i naszych rodzin do 
rodziny Jezusa. Kapłan pokazał, że w 
rodowodzie Jezusa występowały 
osoby, które nie zawsze były kryszta-
łowo czyste, a czasem nawet grzeszne. 
W naszym przypadku również może 
być podobnie. Na szczęście jednak 
Chrystus nie ocenia nas względem na-
szych przodków, przez ich pryzmat, 
lecz kocha nas ze względu na nas sa-
mych.  

Ponadto, kaznodzieja zwrócił 
naszą uwagę na sens uczestnictwa 
w eucharystii. Eucharystia ma nas 
przemieniać i dawać życie. To życie 
mamy znajdować w Chrystusie oraz 
stawać się na Jego obraz. Obraz ten 
ma być natomiast widoczny w każdym 
aspekcie naszego życia, nie tylko w 
świątyni. Dlatego też takie uczestnic-
two, w którym mąż, żona lub dzieci w 
kościele uchodzą – za najświętszych, 
lecz w domu bez przerwy są dla siebie 
zwadą i nie wypełniają swoich 

obowiązków, jest bynajmniej źle rozu-
mianą nauką Jezusa.   

 Na koniec pragnę przypo-
mnieć wspaniałą myśl, zapropono-
waną nam przez kaznodzieję. Najważ-
niejsze jest nieustanne nawracanie 
się, które jest też najlepszym prezen-
tem dla Maryi, jaki mogą dać Jej para-
fianie na 100 rocznicę koronacji.  

 
Odpust parafialny jest dla każ-

dego z nas wielką okazją do tego, aby 
dzięki łasce odpustu zupełnego na-
wrócić się do Jezusa. Słowa kazania 
brata Piotra Szaro mogą nam tylko 
w tym pomóc i dać nam mobilizację do 
stawiania kroków na ciężkiej drodze 
bycia uczniem Jezusa.  

kl. Wiktor 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Iz 55,6-9   Ps 145   Flp 1,20c-

24.27a   Mt 20,1-16a 
 

Nigdy nie jest za późno, aby wejść 
na drogę nawrócenia. Pan Bóg 
czeka na każdego i w czasie na-
szego ziemskiego życia nieustan-
nie wychodzi do nas, i nas zapra-
sza, abyśmy weszli do Jego „win-
nicy”. Dziś Pan to wezwanie po-
nawia do każdego z nas. Odpo-
wiesz na nie? Nie odmawiaj też 
nawrócenia nikomu, nikogo nie 
przekreślaj. Bóg jest dobry! 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 21.09 Święto św. Mateu-
sza 

7:00 + Zofia Świdrak (int. od sióstr z 
Róży św. Moniki) 

+ Antoni Sanocki (int. od córki 
Moniki z rodziną) 

18:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

+ Joanna i Mieczysław Kłodo-
wscy 

+ Katarzyna Polak (int. od córki 
Ewy z rodziną) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od ro-
dziny Dybowskich) 

+ Edward Pac (int. od dawnych 
sąsiadów z Janic) 

+ Stanisław Sikora (int. od ro-
dziny Szarków z Brzysk) 

Wtorek 22.09  

7:00 + Zofia Świdrak (int. od Janiny 
z rodziną) 

+ Katarzyna Polak (int. od córki 
Wandy z rodziną) 

+ Antoni Sanocki (int. od syna 
z żoną) 

18:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

+ Stefan Wójcik (w 1 rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od Ma-
riana i Wiesławy Goleń) 

+ Edward Pac (int. od Domi-
nika i Łukasza Rogóż) 

+ Stanisław Sikora (int. od 
Anny Dziedzic z Brzysk) 

Środa 23.09 św. Ojca Pio 

7:00 
 

+ Katarzyna Polak (int. od córki 
Wandy z rodziną) 

+ Zofia Świdrak (int. od Lidii 
i Marka Świdraków) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Stanisław Grochowski (greg.) 

O błogosławieństwo Boże 
i szczęśliwe rozwiązanie dla 
Antoniny 

Poza + Stanisław Mazur (int. od ko-
legi Radomira i Urszuli Goleń) 

+ Stanisław Sikora (int. od są-
siadów Pilczuk) 

+ Józef Śliwa (int. od pracow-
ników firmy Gaz-System) 

Czwartek 24.09 

7:00 + Katarzyna Polak (int. od 
wnuka Tomasza z rodziną) 

+ Maria Mędrek (int. od 
wnuczki Kasi z rodziną) 

+ Edward Pac (int. od swatów 
z Porąb) 

18:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 
 

+ Zofia Świdrak (int. od Stani-
sława Świdraka z rodziną) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
Agaty i Krzysztofa Wańczyk) 

+ Stanisław Sikora (int. od sa-
siadów Czechowicz) 

+ Józef Śliwa (int. od rodziny 
Lulów) 

Piątek 25.09 

7:00 + Zofia Świdrak (int. od Kry-
styny Figlus i rodziny Zychow-
skich) 

+ Edward Pac (int. od bratowej 
Janiny Pac) 

18:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

+ Kazimiera Bonar (w 14 rocz. 
śm.) 

+ Katarzyna Polak (int. od córki 
Alicji z mężem i córką) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od ro-
dziny Żebrackich i Brągiel) 

+ Stanisław Sikora (int. od 
Grzegorza Sikory z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od rodziny 
Wartyczeków) 

Sobota 26.09 

7:00 + Zofia Świdrak (int. od ro-
dziny Grzesików z Wrocanki) 

+ Maria Mędrek (int. od córki 
Krystyny z rodziną) 

+ Katarzyna Polak (int. od 
wnuczki Iwony z mężem i sy-
nem) 

18:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

+ Bronisława i Władysław 
Urbanik 

Poza + Stanisław Mazur (int. od Ha-
liny i Andrzeja Kusz) 

+ Stanisław Sikora (int. od ro-
dziny Marszałków z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od Magda-
leny i Pawła Sokołowskich 
z rodziną) 

Niedziela 27.09 

7:00 + Ludwika i Michał 

8:30 
Wro-
cank

a 

+ Maria i Józef Kania 

10:00 + Dariusz Kwieciński (w 5 rocz. 
śm.) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od Ju-
styny i Łukasza Łuszcz) 

+ Stanisław Sikora (int. od Pio-
tra Sikory z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od Jadwigi i 
Henryka Berezowskich) 

11:30 Za parafian  

+ Stanisław Grochowski (greg.) 

16:30 + Wacław Bożek (z okazji imie-
nin) 

 
 

 

Ogłoszenia parafialne 
1.W niedziele katecheza dla dorosłych 
przed Mszami o godz. 10:00 i 11:30 
oraz Nieszpory ludowe o godz. 16:00. 
2.W tym tygodniu wypada: 
w poniedziałek święto św. Mateusza. 
3.We wtorek Koło Biblijne o godz. 
19:00.  
4.W środę o godz. 19:00 spotkanie 
rodziców dzieci przygotowujących się 
do I Komunii Świętej. 
5.W tym tygodniu spotkania młodzieży 
z klas VIII przygotowującej się do 
Bierzmowania. Na prośbę rodziców 
zostaną zorganizowane dwa dni 
spotkań. W czwartek o 18:45 dwie 
grupy, w sobotę o godz. 15:30 jedna 
grupa. Prosimy, aby młodzież przyszła 
w te dni, jak zostało uzgodnione 
z rodzicami. W razie wątpliwości 
proszę skontaktować się z ks. 
Łukaszem. 
6.W czwartek dodatkowa Msza św. 
o godz. 20.00, a po niej wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i nocna 
adoracja.   
7.W piątek po Mszy św. wieczornej 
spotkanie KSM-u, a w sobotę o 10:00 
spotkanie scholi dziecięcej.  
8.W drugą sobotę lub niedzielę 
października odbędzie się gra 
terenowa „Skarb Rycerzy” dla dzieci ze 
szkół podstawowych. Dzieci wcześniej 
zgłoszone będą mogły w niej 
uczestniczyć w grupach 3-4 
osobowych. Przewidziane są 
atrakcyjne nagrody. Szczegółowe 
informacje w następną niedzielę. 
9.W listopadzie z racji Uroczystości 
Wszystkich Świętych wypadającej 
w I niedzielę, chrzty będą w II niedzielę. 
10.Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
grupie 1, 2 i 3 z Tarnowca, 
a zapraszamy grupę 4, 5 i 6 z Tarnowca. 
Prosimy zachować ostrożność, 
procedury sanitarne i zdrowy 
rozsądek.  
11.Dziś po Mszach świętych składka do 
puszek na Radio Via. 
12.Wszystkie ogłoszenia w gazetce 
parafialnej, gablotce i na stronie 
parafialnej. 
 

 

 

 

 


