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Tarnowiec, 27 września 2020 

+ W tygodniu pożegnaliśmy Ś.P. Andrzeja Stalmach i Zenona Woźniak + 

ŚWIĘTA MŁODOŚĆ 
W piątek 18 września, we wspo-
mnienie świętego Stanisława 
Kostki, po Mszy Świętej wieczornej 
odbyło się czuwanie przed Naj-
świętszym Sakramentem. Grupa 
młodzieży z naszej parafii, w du-
chowej łączności z młodymi z całej 
diecezji rzeszowskiej, którzy w tym 

samym czasie zgromadzili się na modlitwie, na nowo odkrywała osobę 
świętego Stanisława Kostki. Na początku przypomnieliśmy sobie życio-
rys naszego patrona, który od najmłodszych lat wykazywał się szcze-
gólną pobożnością. Pomimo braku zgody ze strony rodziców na poświę-
cenie swego życia Bogu w zakonie jezuitów nie poddał się. Pragnienie 
zostania sługą Bożym było w nim tak wielkie, że udał się pieszo do 
Rzymu, by tam od generała zakonu uzyskać zgodę na wstąpienie do To-
warzystwa Jezusowego. Został przyjęty jako kandydat do zakonu jezui-
tów i rozpoczął dwuletni nowicjat. Zmarł w wieku 18 lat, w Uroczystość 
Wniebowzięcia NMP, o co zawsze się modlił. Jego życie pokazuje nam, 
że świętość nie zależy od wieku. W czasie czuwania modliliśmy się, aby-
śmy na wzór świętego Stanisława potrafili ofiarować swoje życie Panu 
Bogu. Polecając szczególnie ludzi młodych z naszej parafii i diecezji, pro-
siliśmy świętego Stanisława, aby był naszym przewodnikiem na drodze 
do świętości – w codziennym świadczeniu o Chrystusie i wypełnianiu na-
szego życia miłością Boga i bliźniego.  

Agnieszka 
 
 

 

 

KATECHEZA 
Bóg nas kocha i Jemu zależy na nas. 
Wzywa nas do życia według przykaza-
nia miłości a więc kochania Jego 
z wszystkich sił i bliźniego jak siebie 
samego. W tym roku chcemy tą ta-
jemnicę Bożej Miłości rozważać we 
wspólnocie parafialnej. Warto więc 
zatrzymać się nad tematem parafii 
i zadać sobie pytanie czym jest para-
fia i po co nam ona potrzebna i jak się 
ma nasza przynależność do parafii i 
do sprawy Miłości Bożej. Trzeba za-
cząć od słów Ojca Świętego, który 
mówi, że jeśli coś ma wywołać święte 
oburzenie, niepokoić i przyprawiać o 
wyrzuty sumienia, to niech to będzie 
fakt, że tylu naszych braci żyje pozba-
wionych siły, światła i pociechy z przy-
jaźni z Jezusem Chrystusem, bez przy-
garniającej ich wspólnoty wiary, bez 
perspektywy sensu życia. Prawdziwie 
doświadczenie spotkania z Kochają-
cym Bogiem powinno nas rozpalać do 
dzielenia się ową radością, szczegól-
nie we wspólnocie w jakiej miesz-
kamy –w parafii. 

 

 SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Ez 18,25–28   Ps 25   Flp 2, 1-11   Mt 
21,28–32 

W naszym życiu mamy szukać woli 
Ojca i ją wypełniać. Nasza wiara nie 
może być tylko deklaracją bez wypeł-
niania tego, co Pan Bóg od nas ocze-
kuje. Może nam się czasem nie 
chcieć, możemy czasem czuć opór. 
Taka jest nasza natura zraniona grze-
chem. Ale jeżeli odkrywamy, że Bóg 
jest dobrym Ojcem, to z miłości do 
Niego wypełnimy, to co odczytujemy 
jako Jego wolę. On chce tylko dobra 
dla nas. 
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Intencje Mszy  świętych 
Poniedziałek 28.09 św. Wacława 

7:00 + Katarzyna Polak (int. od ro-
dziny ze Świdnicy) 

+ Antoni Sanocki (int. od wnu-
ków Damiana, Krzysztofa, Ani i 
Filipa) 

18:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

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

+ Edward Pac (int. od chrze-
śniaka Grzegorza z rodziną) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od 
Leszka i Elżbiety) 

+ Stanisław Sikora (int. od są-
siada Patrycjusza Czecha z ro-
dziną) 

+ Józef Śliwa (int. od Marii Pasi-
niewicz) 

Wtorek 29.09 Świętych Archaniołów Mi-
chała, Gabriela i Rafała 

7:00 + Józef, Aniela Dziura (w rocz. 
śm.) 

+ Katarzyna Polak (int. od 
chrzestnej zofii z rodziną) 

+ Maria Mędrek (int. od wnuka 
Piotra z rodziną) 

18:00 + Stanisław Grochowski (greg.) 

+ Józefa Wietecha (w 4 rocz. 
śm.) i jeje rodzice: Jan i Wero-
nika oraz Franciszek Syper 

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

+ Stanisław Sikora (int. od Janu-
sza Żudarata z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od Alfreda 
Rzońca z rodziną) 

Środa 30.09 św. Hieronima 

7:00 
 

+ Maria Mędrek (int. od rodziny 
Mędrek z Brzezówki) 

+ Edward Pac (int. od córki Do-
roty z mężem i córką Klaudią) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Stanisław Grochowski (greg.) 

+ Katarzyna Polak (int. od 
wnuka Rafała z rodziną) 

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

+ Stanisław Sikora (int. od Ja-
dwigi i Andrzeja Filusów) 

+ Józef Śliwa (int. od koleżanek 
i kolegów z pracy córki Ma-
riolki) 

Czwartek 1.10 św. Teresy od Dzieciątka 
Jezus  

7:00 + Katarzyna Polak (int. od 
wnuczki Izy z rodziną) 

+ Antoni Sanocki (int. od wnuka 
Kacpra) 

16:30 
Wrocanka 

+ Maria Mędrek (int. od sio-
strzeńców i siostrzenic z rodzi-
nami z Pomorza Zachodniego) 

18:00 + Maria Myśliwy (greg. – rozpo-
częcie) 

Dziękczynna za otrzymane łaski 

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

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

+ Józef Śliwa (int. od koleżanek 
i kolegów z pracy córki Ma-
riolki) 

Piątek 2.10 św. Aniołów Stróżów 

7:00 + Maria Mędrek (int. od Wa-
chlów i Musiałów) 

+ Antoni Sanocki (int. od brata z 
rodziną) 

18:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Edward Pac (int. od wnuczki 
Patrycji z mężem Sebastianem) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od Woj-
ciecha i Wioletty Kupka) 

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

+ Józef Śliwa (int. od koleżanek 
i kolegów z pracy córki Ma-
riolki) 

Sobota 3.10  

7:00 + Ks. kan. Władysław Gurbisz 
(w 30 rocz. śm.) 

+ Tadeusz Sysoł (w 8 rocz. śm., 
int. od dzieci) 

16:30 
Wrocanka 

+ Maria Mędrek (int. od Joanny, 
Katarzyny i Agnieszki) 

18:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Teresa Mazur (z racji imienin) 

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

+ Stanisław Sikora (int. od Kazi-
mierza Jurkowskiego i rodziny 
Plebanów) 

+ Józef Śliwa (int. od koleżanek 
i kolegów z pracy córki Ma-
riolki) 

Niedziela 4.10 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

8:30 
Wrocanka 

+ Jan Bugiel (w 8 rocz. śm.) 

10:00 + Marian, Stanisław i Maria 
Siara 

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

+ Stanisław Sikora (int. od ro-
dziny Głąbowiczów z Roztok) 

+ Józef Śliwa (int. od koleżanek 
i kolegów z pracy córki Ma-
riolki) 

11:30 Za parafian 

Dziękczynna za 25 lat pożycia 
małżeńskiego Barbary i An-
drzeja 

16:30 + Helena (w rocz. śm.) 

 

 

 

   

Ogłoszenia parafialne 
1. W niedziele katecheza dla dorosłych 
przed Mszami o godz. 10:00 i 11:30. Dziś 
Nieszpory ludowe o godz. 16:00. 
2. W tym tygodniu wypada: we wtorek 
Święto Świętych Archaniołów: Michała, 
Gabriela i Rafała. 
3. We wtorek nie będzie Koła biblijnego. 
4. We wtorek o godz. 20:00 w domu 
pielgrzyma spotkanie Wspólnoty 
Dorosłych. 
5. Od tego roku nie zmieniamy godziny 
Mszy świętej wieczornej. Msza pozostaje 
przez cały rok o godz. 18:00. 
6. W czwartek rozpoczynamy 
nabożeństwa różańcowe. W dni 
powszednie będą one w Tarnowcu 
o godz. 17:30, a we Wrocance o godz. 
16:00 wraz z Mszą o godz. 16:30. 
W niedziele Nabożeństwo Różańcowe 
w Tarnowcu o godz. 16:00, natomiast we 
Wrocance prosimy wiernych, aby 
odmówili Różaniec przed Mszą o godz. 
8:30. Nie będzie modlitwy różańcowej 
o 20:30. Modlitwę o ustanie pandemii 
włączymy w nabożeństwo o 17:30. 
Zachęcamy rodziców do uczestnictwa z 
dziećmi. Dzieci na pierwszym 
nabożeństwie w czwartek dostaną 
książeczkę na naklejki, które będą mogły 
zbierać w kolejne dni. Na koniec miesiąca 
dzieci uczestniczące w nabożeństwach 
otrzymają upominki. 
7. W tym tygodniu wypada pierwszy 
piątek miesiąca, spowiedź we Wrocance 
od godz. 16:00, w Tarnowcu od godz. 
17:00. 
8. W sobotę do południa wizyta u chorych. 
9. W niedzielę 11 października o godz. 
14:00 odbędzie się gra terenowa „Skarb 
Rycerzy” dla dzieci ze szkół 
podstawowych. Przewidziane są 
atrakcyjne nagrody.  Zapisy do 
8 października. Rodziców w tym czasie 
zapraszamy na niedzielne spotkanie przy 
ciastku niedzielnym. Szczegóły na 
ulotkach. 
10. W czwartek dodatkowa Msza św. 
O godz. 20.00, a po niej wystawienie 
Najświętszego Sakramentu i nocna 
adoracja.   
11.W piątek po Mszy św. wieczornej 
spotkanie KSM-u, a w sobotę o 10:00 
spotkanie scholi dziecięcej. 
12. Dziękujemy za ofiary na Radio Via, 
zebrano 1387,50 zł. Dzisiaj po Mszach 
zbiórka do puszek na poszkodowanych 
w pożarze na wyspie Lesbos. 
13. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
grupie 4, 5 i 6 z Tarnowca, a zapraszamy 
grupę 7, 8 i 9 z Tarnowca. Prosimy 
zachować ostrożność, procedury sanitarne 
i zdrowy rozsądek.  
14. Wszystkie ogłoszenia w gazetce para-
fialnej, gablotce i na stronie parafialnej 
 
 


