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Słowo na niedzielę 
Iz 5,1–7   Ps 80   Flp 4,6–9   Mt 21,33–43 

 

Liturgia Słowa ostatnich niedziel kręci się wokół 
tematu winnicy. Dziś ponownie staje przed nami 
ten obraz. Tym razem jednak odkrywamy, że my 
jesteśmy winnicą i jej dzierżawcamy. Już nie tylko 
widzimy, że Pan Bóg powołał nas do pracy w 
swojej winnicy ale oddał nam ją w dzierżawę. Co 
to zanaczy? Oznacza to, że nam bezgranicznie 
zaufał, że wszystko nam oddał, że powierzył nam 
swoje dobra! Zadajmy sobie pytania: Jak my 
korzystamy z powierzonych nam dóbr (tzn. łask) 
Pana Boga? Czy oddajemy Bogu to, co się Jemu 
należy? Jakie owoce przynosimy w naszym życiu? 
 

Ogłoszenia 
1. Dziś o 16:00 zmiana tajemnic różańcowych. 
2. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 17:30  

w Tarnowcu, a we Wrocance o godz. 16:00 z Mszą o godz. 16:30.  
W niedzielę Różaniec w Tarnowcu o godz. 16:00, a we Wrocance 
odmawiany przez wiernych przed Mszą o godz. 8:30. 

3. W tym tygodniu wypada: w poniedziałek św. siostry 
Faustyny, w środę Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. 

4. We wtorek Koło biblijne o godz. 19:00. 
5. We wtorek o godz. 20:00 spotkanie Wspólnoty Dorosłych. 

Rozpoczęcie Mszą świętą w kościele. 
6. W środę ostatnie w tym roku Nabożeństwo fatimskie. 

Rozpoczęcie o godz. 19:00 Mszą świętą, której przewodniczyć 
będzie ks. dr Krzysztof Golas. Następnie nowenna i procesja 
różańcowa z lampionami. Zachęcamy, aby przyjść z lampionami lub 
nabyć je przy wejściu do kościoła. 

7. W czwartek dodatkowa Msza św. o godz. 20.00, a po niej 
wystawienie Najświętszego Sakramentu i nocna adoracja.   

8. W tym tygodniu spotkania dla kandydatów do 
bierzmowania z klas VIII: w czwartek o godz. 18:45 i w sobotę  
o godz. 15:45. 

9. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie KSM-u,  
a w sobotę o 10:00 spotkanie scholi dziecięcej. 

10. W piątek po Mszy wieczornej zapraszamy młodzież, która 
przyjęła Sakrament Bierzmowania w tym roku na spotkanie. 
Młodzież odbierze swoje indeksy. Spotkanie odbędzie się w domu 
pielgrzyma. 

11. W najbliższą niedzielę o godz. 14:00 odbędzie się gra 
terenowa „Skarb Rycerzy” dla dzieci ze szkół podstawowych. Zapisy 
do 8 października. W czasie gry rodziców zapraszamy na ciastko  
i herbatę. Szczegóły na ulotkach. Jeżeli by padał deszcz to gra 
zostanie przeniesiona na następną niedzielę. Informacje bieżące na 
facebooku. 

12. Dziękujemy za ofiary na poszkodowanych w pożarze na 
wyspie Lesbos. Zebrano 1828 zł .  

13. Dzisiaj po Mszach ks. Łukasz Leśniak zbiera na działalność  
w swojej parafii na Ukrainie.  

14. W następną niedzielę Dzień papieski – w związku z nim po 
Mszach zbiórka na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z naszej 
parafii dwoje młodych korzysta ze stypendium tej Fundacji.   

15. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 7, 8 i 9 z Tarnowca, 

a zapraszamy grupę 10, 11, 12 z Tarnowca. Prosimy zachować 

ostrożność, procedury sanitarne i zdrowy rozsądek.  

16. Są jeszcze wolne intencje na grudzień tego roku. Na razie 

nie przyjmujemy jeszcze intencji na nowy rok. Gdy pojawi się tak 

możliwość poinformujemy o niej w ogłoszeniach. 

17. Wszystkie ogłoszenia także w gablotce i na stronie 
parafialnej. 
 

Prace przy kościele 

Prace remontowe postępują. W pomie-
szczeniach pod kościołem zostały zamontowane 
kaloryfery oraz bieżąca ciepła woda. Zostały także 
poczynione przygotowania pod remont (ściągniety 
tynk ze ścian i sufitu) i adaptację na kaplicę ado-
racji i salę spotkań. Na galerii, co widzimy wcho-
dząc do kościoła, została ściągnięta posadzka, by 
przygotować prace hydroizolacyjne. Szczegóły 
inwestycji zostaną przedstawione na Radzie 
parafialnej, która odbędzie się niebawem.   

 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 5.10 – św. Faustyny 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

16:30 
Wrocanka 

+ Edward Pac (int. od córki Barbary z rodziną) 

18:00 + Wiktoria i Piotr Betlej i Józefa Wyderka 

+ Antoni Sanocki (int. od chrzestnej Agaty) 

Dziękczynna za 60 lat małżeństwa Marii i Romana, z prosbą o 
dalsze błog. Boże i opiekę Matki Bozej) 

Poza + Stanisław Mazur (int. od pracowników Nadleśnictwa 
Strzyżów) 

+ Stanisław Sikora (int. od Jana Tomasika z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od Ryszarda i Edwardy wraz z rodziną) 

+ Stanisław Forystek (int. od Grażyny i Mariana Michalskich) 

Wtorek 6.10 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Irena i Jan Kozłowscy (w 20 rocz. śm. Ireny) 

Za dusze w czyśccu cierpiące 

16:30 
Wrocanka 

+ Edward Pac (int. od wnuka Michała i Wojciecha) 

18:00 Dziękczynna w 22 rocz. ślubu Barbary i Adama 

Poza + Stanisław Sikora (int. od Józefa Skopa z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od Krzysztofa i Wiesławy z rodziną) 

+ Maria Mędrek (int. od Pankiewiczów i Paców) 

+ Stanisław Forystek (int. od rodziny Kupka) 

Środa 7.10 – NMP Różańcowej 

7:00 
 

+ Maria Myśliwy (greg.) 

Dziekczynna za odebrane łaski, z prośbą o opiekę Matki 
Bożej 

16:30 
Wrocanka 

+ Edward Pac (int. od rodziny Trznadlów i Młotkowiczów) 

19:00 + Maria Wiśniowska 

Za ofiarodawców 

Poza + Stanisław Sikora (int. od Eugeniusza i Marii Wrona) 

+ Józef Śliwa (int. od rodziny Witków) 

+ Maria Mędrek (int. od rodziny Łopatkiewicz) 

+ Stanisław Forystek (int. od sióstr i braci Renaty) 

Czwartek 8.10 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Ks. Adam Garbacik (w 30 rocz. śm.) 

+ Adolf i Janina Garbacik (w 9 rocz. śm.) 

18:00 + Władysława Urban (w 9 rocz. śm.) 

+ Stanisława Juszczyk (w 11 rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Sikora (int. od rodziny Walskich) 

+ Józef Śliwa (int. od Władka Sajdaka z rodziną) 

+ Maria Mędrek (int. od sasiadów Godziszów) 

+ Stanisław Forystek (int. od Jacka Forystka z rodziną) 

Piątek 9.10 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+Kazimierz Dłuski (int. od Stanisławy Bacy – kuzynki z 
rodziną) 

16:30 
Wrocanka 

+ Edward Pac (int. od rodziny Potyrałów) 

18:00 + Bolesław Kuczek (int. od kuzynki Anny) 

+ Andrzej Kędra (int. od rodziny Szmydów z Jedlicza) 

Poza + Stanisław Sikora (int. od Mateusza chrzestnego i od rodziny 
Żurala i Marii i Adama) 

+ Józef Śliwa (int. od grupy 19 z Tarnowca) 

+ Maria Mędrek (int. od Dubielów z Sądkowej) 

+ Stanisław Forystek (int. od rodziny Stysiów) 

Sobota 10.10 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

Dziękczynna za 75 lat życia, z prosbą o błogosławieństwo 
Boże 

16:30 
Wrocanka 

+Kazimierz Dłuski (int. od kuzynki Barbary i Andrzeja) 

18:00 + ks. Adam Garbacik i ks. Władysław Gurbisz (w 30 rocz. śm.) 

+ Stanisław Smalara (w 5 rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Sikora (int. od przyjaciółki Krystyny) 

+ Józef Śliwa (int. od Krzysztofa i Jarosława Syzdek) 

+ Maria Mędrek (int. od sąsiadów Sanockich) 

+ Stanisław Forystek (int. od kolegów z pracy Michała) 

Niedziela 11.10 

7:00 + Józef Wójcik (w 2 rocz. śm.) 

16:30 
Wrocanka 

+ Leszek Czubik i jego rodzice 

10:00 + Zofia i Edward Szarłan 

O łaskę uzdrowienia dla Beaty 

Poza + Stanisław Sikora (int. od Teresy Leśniak z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od Jadwigi Dłuskiej z Tarnowca) 

+ Maria Mędrek (int. od rodziny Dłuskich) 

+ Stanisław Forystek (int. od kolegów i koleżanek z pracy 
synowej Renaty) 

11:30 Za parafian 

+ Jan Wójcik (w 20 rocz. śm.) 

16:30 + Maria Myśliwy (greg.) 
  

Tarnowiecka Pani 
 Tarnowiecka Pani – Tyś naszą Królową! 
Gwiazdy i korona błyszczą nad Twą głową. 
Jesteś tutaj z nami – już przez długie lata, 
a my Cię kochamy – to nasza zapłata. 

Tarnowiecka Pani – Tyś naszą Królową! 
Przyszłaś do nas dawno – przyszłaś krętą drogą. 
Tarnowiec wybrałaś na mieszkanie swoje 
i królując tutaj – kochasz dzieci swoje. 

Tarnowiecka Pani – Tyś naszą Królową – 
Matką Zawierzenia – czciciele Cię zowią. 
Czuwasz wciąż nad nami – we dnie, ciemną nocą, 
wszystkich – którzy proszą – wspierasz swą pomocą. 

95 lat królujesz Mateńko nad nami, 
my się radujemy – nie jesteśmy sami. 
Chcemy Ciebie kochać poprzez życie całe, 
wielbić Cię i szerzyć – wszędzie Twoją chwałę. 

Tarnowiecka Pani – Tyś naszą Królową! 
Prowadź nas do Syna – zawsze prostą drogą, 
Twoimi śladami chcemy iść do Niego – 
A Ty spraw – by kiedyś – otworzył nam Niebo!!! 

M.T. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KATECHEZA 
„Misja parafii” 

Zadajmy sobie pytanie po co jest Kościół? Zapytajmy po co 
jest parafia? Czy wiemy i czy mamy osobistą odpowiedź na 
to pytanie? Zastanówmy się po co jest parafia z punktu 
widzenia tych, którzy są poza wspólnotą parafialną. Jest to 
podstawowe pytanie: kim jesteśmy? Jest to pytanie o misję 
parafii. Misją czyli celem istnienia parafii jest 
EWANGELIZACJA czyli głoszenie Dobrej Nowiny. Mamy 
jako wspólnota głosić i świadczyć że Bóg kocha. Mamy być 
przygarniającą wspólnotą wiary. Ci, którzy nie mają 
poczucia sensu i celu mają w nas i przez nas spotkać Jezusa 
ich Przyjaciela. Po to jesteśmy. 
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