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Trwajcie wytrwale na wspólnej modlitwie 

„Różańcowa Pani nieba, ziemi,  
Pozdrawiamy Cię głosy naszymi.  
Do Ciebie się cały świat ucieka, 
Przez różaniec Twej pomocy czeka, 
Różańcowa Dziewico Maryjo....”  

7 października, święto 
Matki Bożej Różańcowej. Od  rana  
pośród codziennych myśli 
i obowiązków, w zabieganiu, przewija się pieśń  „Różańcowa Pani 
Nieba, Ziemi... '' -   niczym modlitwa dnia. Jak wszystkich – nurtuje 
mnie wiele pytań i niepokojów,  bo czas taki dziwny...   

          Nadszedł ostatni w tym roku 
fatimski wieczór w tarnowieckim 
sanktuarium. W cyklu konferencji 
pt. „ Kim jesteś Tarnowiecka Pani 
'', pod kierunkiem duszpasterzy 
mieliśmy możliwość rozważyć 
kilka istotnych zagadnień: 
- Czym jest Zawierzenie i kim jest 
Matka Zawierzenia? (maj) 
- Jakie są charyzmaty naszego 
sanktuarium i jakie miejsce zaj-
muje tu Ewangelia Życia? (czer-
wiec) 
- Dostrzec Boską relację między 
Jezusem i Maryją, jeszcze raz zau-
ważyć, że Maryja wiernie 
chowała w swym sercu wszystkie 

sprawy związane z Jezusem. Czy my potrafimy podobnie? (lipiec)  
- Czy potrafimy zachować życie wiarą jak Święta Rodzina ? (sier-
pień) 
- Czy potrafimy jak Ona, być świadkami życia i Boga? (wrzesień)   
- Październikowe kazanie „fatimskie'' kaznodzieja rozpoczął od 
słów„ Różańcowa Pani nieba, Ziemi”  - Tak więc, było o wielkiej 
sile modlitwy różańcowej w życiu człowieka zabieganego pośród 
miliona różnych spraw. Ale też w odniesieniu do pierwszego czy-
tania dnia – Dz. 1, 12-14 – ważnym motywem i wskazaniem dla 
nas stało się zdanie : „Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modli-
twie, razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi”. 

A oto kilka myśli z homilii: „Modlitwa różańcowa poka-
zuje, że nie wszystko mogę sam, że bardzo potrzebuję Bożej po-
mocy. Otwieram własne serce i umysł aby słuchać Boga. Aby słu-
chając, wpatrując się w Boga w tajemnicach różańcowych, zoba-
czyć także wnętrze swojego serca. To daje także możliwość prze-
myślenia swoich decyzji, czynów, intencji. Bo Różaniec ma moc 
zmiany człowieka.” Z pokorą wyznajemy Majestat Stwórcy i orę-

downictwo Maryi . Wyznajemy, że nie wystarczy ta nasza biega-
nina. Potrzebny jest Chrystus. Dopiero wiara, upór, wytrwałość, 
przynoszą owoce. Dopiero pokorne zawierzenie będzie nagro-
dzone wysłuchaniem próśb. Modlitwa różańcowa przynosi taki 
skutek, że otwiera nas na Boga. Przez różańiec otrzymujemy, gdy 
o coś prosimy, ale to Bóg zdobywa nasze serca. To Bóg nas prze-
mienia, umacnia nas, udoskonala, uświęca. Tak jak umocnił, 
zmienił apostołów trwających jednomyślnie z Maryją 
na modlitwie. Dobrze by było właśnie, aby w tym świętym miej-
scu, w sanktuarium w Tarnowcu, gdzie czczona jest Matka Boża, 
aby przybywający pielgrzymi spotykali się z żywą wiarą. Aby do-
strzegali ducha ludzi, którzy się modlą, ludzi, którzy tak zawierzają 
Maryi, aby umocnieni świętością tego miejsca, zostawionymi tu 
modlitwami, umocnieni dobrym przykładem, wiarą ludzi, aby 
mogli potem to doświadczenie Żywego Boga, spotkania także z 
Matką Najświętszą, zanieść 
z powrotem do swoich parafii.”   

Uwarunkowania w jakich znajdujemy się od kilku mie-
sięcy wniosły wiele zmian w naszym życiu. Wiele zależy od nas 
samych, a jednak nie wszystko. Stają przed nami niemałe wyzwa-
nia. 
Trwajmy więc  jednomyślnie na modlitwie, razem z Maryją, naszą 
Matką, przed Jezusem. 

Wszystkie rozważania z poszczególnych nabożeństw są 
dostępne na parafialnym kanale YouTube, można je odnaleźć po-
przez naszą stronę internetową. 

Bóg zapłać Duszpasterzom za wygłoszone Słowo.

KATECHEZA 
« Żyć dynamizmem ewangelizacji » 

 
Co zrobić aby parafia nie była tylko starcem walczącym 
o przetrwanie w dzisiejszym świecie? Co zrobić, aby efektem 
działalności parafii nie była obojętność otoczenia? Co zrobić 
aby nie popaść w dekadentyzm poglądów o upadku Ko-
ścioła? Musimy żyć dynamizmem ewangelizacji. Mamy 
świadczyć słowem i czynem że Bóg kocha. Mamy objawiać 
Jego miłość wychodząc do samotnych i zmarginalizowanych 
naszych sąsiadów i budować wspólnotę braterskich relacji. 
Parafia ma uczyć czytać Słowo Życia, w parafii mamy do-
świadczać ożywiającej siły Eucharystii. Trzeba ożywić świa-
domość i godność bycia ochrzczonym. Musimy unikać 
dwóch zafałszowań świętości: Najpierw przekonania, że 
wiara to coś dalekiego od życia to wyłącznie abstrakcyjna 
wiedza i intelektualne rozważania. Ponadto fałszywego prze-
konania, że wszystko zależy od naszych słabych sił ignorując 
działanie Ducha Świętego. 
 

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

Poniedziałek 12.10  

7:00 + Bolesław Kuczek (int. od kuzynów 
Wiesława, Marka, Kazimierza Kuczek 
z rodziną) 

16:30 
Wrocanka 

+ Edward Pac (int. od Krzysztofa z ro-
dziną) 

18:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Antoni Sanocki (int. od swata Józefa 
z Czeluśnicy) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od chrzestnej 
Doroty z rodziną) 

Poza + Stanisław Sikora (int. od Marii i Sta-
nisława Kwiecińskich z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od Piotra z rodziną) 

+ Maria Mędrek (int. od druhów OSP 
Sądkowa) 

+ Stanisław Forystek (int. od Macieja 
Bochni) 

Wtorek 13.10 bł. Honorata Koźmińskiego 

7:00 Zmarli teściowie i zmarli z rodzin Sy-
soł i Nowak 

+ Bolesław Kuczek (int. od bratanka 
Mariusza z rodziną ze Zdrowca) 

16:30 
Wrocanka 

+ Antoni Sanocki (int. od rodziny Ka-
niów) 

18:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Amelia i Eugeniusz 

Poza + Stanisław Sikora (int. od Kazimierza 
Dubiela) 

+ Józef Śliwa (int. od Agnieszki z ro-
dziną) 

+ Maria Mędrek (int. od rodziny 
Skwarów) 

+ Stanisław Forystek (int. od Bochen-
ków) 

Środa 14.10  

7:00 
 

+ Maria Ziomek 

+ Bolesław Kuczek (int. od Tadeusza 
Kucek z Marcinkowic) 

16:30 
Wrocanka 

Za ofiarodawców 

18:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Wincenty Malinowski 

Poza + Stanisław Sikora (int. od Jacka 
chrzestnego z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od grupy 19 z Tar-
nowca) 

+ Maria Mędrek (int. od Soni z ro-
dziną) 

+ Stanisław Forystek (int. od Wójto-
wicz Marii i Władysława) 

Czwartek 15.10 św. Teresy od Jezusa 

7:00 + Kazimierz Dłuski (int. od chrzest-
nego Rafała z rodziną) 

+ Bolesław Kuczek (int. od kuzynek ze 
Zdrowca: Marty, Marii, Marzeny i 
Małgorzaty) 

16:30 
Wrocanka 

+ Antoni Sanocki (int. od Marka Po-
laka z rodziną) 

18:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Stefania i Stefan 

Poza + Stanisław Sikora (int. od rodziny Se-
tlaków z Tarnowca) 

+ Józef Śliwa (int. od grupy 19 z Tar-
nowca) 

+ Maria Mędrek (int. od rodziny Pod-
górskich) 

+ Stanisław Forystek (int. od rodziny 
Biernackich, Gicalów i Psiuk) 

Piątek 16.10 św. Jadwigi Śląskiej 

7:00 + Jan Gałuszka i jego rodzice, Włady-
sław, Władysław i Maria 

16:30 
Wrocanka 

+ Antoni Sanocki (int. od Agnieszki 
Giery z rodziną) 

18:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

Zmarli z rodziny Opioła w rocz. śm. 
Joanny 

+ Kazimierz Dłuski (int. od brata Jana i 
Zofii) 

Poza + Stanisław Sikora (int. od Erwiny i 
Marcina Polak z Roztok) 

+ Józef Śliwa (int. od Wyderki Józefa) 

+ Maria Mędrek (int. od rodziny Miś-
kowiczów, Tomasików i Muzyków) 

+ Stanisław Forystek (int. od właści-
cieli tartaku z Gąsówki) 

Sobota 17.10 św. Ignacego Antiocheńskiego 

7:00 + Bolesław Kuczek (int. od kuzynek ze 
Zdrowca: Marty, Marii, Marzeny i 
Małgorzaty) 

W int. rodziny ofiarodawców 

16:30 
Wrocanka 

+ Kazimierz Dłuski (int. od kuzynki 
Czesławy i Dariusza Gromek) 

18:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Lucjan Nowacki 

Poza + Stanisław Sikora (int. od sąsiadów 
Bolet i Fortuna) 

+ Maria Mędrek (int. od rodziny Ma-
ślichów z rodziną). Honarata 

+ Stanisław Forystek (int. od kole-
żanki syna – Moniki) 

+ Antoni Sanocki (int. od Barbary i To-
masza Polak z Czeluśnicy wraz z ro-
dziną) 

Niedziela 18.10 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

10:00 + Stanisław Budziak (w 9 rocz. śm.) 

Dziękczynna z prośbą błogosławień-
stwo Boże dla Krystyny i Mieczysława 
w 50 rocz. ślubu 

Poza + Maria Mędrek (int. od rodziny Rej-
zerowiczów) 

+ Stanisław Forystek (int. od rodziny 
Stanisławy i Romana Świątek z 
Umieszcza) 

+ Antoni Sanocki (int. od rodziny Du-
bisów) 

11:30 Za parafian 

+ Tadeusz, Anna i Józef Warchoł 

16:30 Zmarli rodzice Władysław i Stanisława 
Koziccy oraz Lucyna 

 
Ogłoszenia parafialne 

1. 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 

Wroc. odmawiany przez wiernych przed Mszą 

o godz. 8:30.  

2. Od 13 do 21 października do różańca 

dołaczymy modlitwę w obronie 

nienarodzonych, włączając się w Nowennę 

w sprawie roztrzyganej przez Trybunał 

Konstytuycjny o prawie do życia dzieci chorych. 

 

3. We wtorek Koło biblijne o godz. 19:00 

W czw. na godz. 17:30 zapraszamy rodziców wraz 

z dziećmi przygotowującymi sie do Pierwszej 

Komunii Św.. Dzieci w trakcie nabożeństwa 

otrzymają różaniec.  

Prosimy, aby pozostać na Mszę św. i spotkanie po 

Mszy św. 

4. 15.10 obchodzony jest Dzień Dziecka 

Utraconego. Z tej racji w czwartek będziemy 

polecać wszystkie rodziny dotknięte tym 

dramatem. Zapraszamy na Mszę świętą o godz. 

20:00. Po niej odbedzie się procesja 

eucharystyczna na Kalwarię Dzieci 

Nienarodzonych. Tam odbędzie się krótka 

modlitwa i Apel. Zachęcamy do przyniesienia lub 

nabycia lamiponów na procesje. Po zakończonej 

procesj, jak co tydzień, całonocna Adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Będzie także 

możliwość skorzystania ze spowiedzi do godz. 

23:00. 

5. W piątek po Mszy św. wieczornej spotkanie 

KSM-u, a w sobotę o 10:00 spotkanie scholi 

dziecięcej. 

6. W przyszłą niedzielę na Mszę o godz. 11:30 

zapraszamy młodzież z klas VIII przygotowującą się 

do Bierzmowania. Młodzież zostanie 

przedstawiona oficjanie jako kandydaci do 

Bierzmowania. Prosimy, aby zostawić dla nich 

miejsca w pierwszych ławkach. Młodzież 

natomiast prosimy, aby przyszła do salki 

parafialnej na godz. 11:10.  

7. Przeżywamy dzisiaj Dzień papieski – w związku z 

nim po Mszach zbiórka na Fundację Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. Z naszej parafii dwoje młodych 

korzysta ze stypendium tej Fundacji.   

8. Bóg zapłać za ofiary na Ukrainę zebraliśmy: 7748 

złotych. W następną niedziele składka z Mszy św 

przeznaczona jest na misje.  

9. Serdecznie prosimy o ofiary płodów ziemi dla 

Hospicjum prowadzonego przez Jasielską Caritas. 

Zbieramy je przy plebani. Prosimy o kontakt w tej 

sprawie z Panem Majewskim. 

10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary grupie 10, 11, 

12 z Tarnowca, a zapraszamy grupę  z 13, 14 i 15 z 

Tarnowca. Prosimy zachować ostrożność, 

procedury sanitarne i zdrowy rozsądek.  

11. Od dziś można zamawiać intencje na pierwsze 

miesiące roku 2021.  

12.Od przyszłej niedzieli będą wyłożone kartki na 

Wypominki. Będzie można je składać wypełnione 

w zakrystii, wybierając dzień na ich odczytanie.  

13. W zakrystii są do odebrania rozpiski Mszy 

pogrzebowych za śp. Marię Matuszek, Janusza 

Wyderkę, Mariana Himiaka, Małgorzatę Gunię, 

Stanisława Świdraka i Beatę Węgrzyn. Mozna je 

także znaleźć na stronie parafii. 

14. Na stronie parafialnej w ogłoszeniach można 

ponadto znaleźć informacje z życia diecezji.  

 

 @sanktuariumtarnowiec 


