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„Młodzi na Progu” 
W naszej parafii od kilku tygodni, 

zwłaszcza w czasie niedzielnych katechez, 
słyszymy sporo o Instrukcji Stolicy Apo-
stolskiej „Nawrócenie duszpasterskie 
wspólnoty parafialnej w służbie misji 
ewangelizacyjnej Kościoła”. To ważny do-
kument, który pomaga nam podjąć reflek-
sję nad naszą parafią, aby stawała się au-
tentyczną wspólnotą wiary i domem dla 
wszystkich, aby pociągała do Chrystusa, a 
nie odpychała. 

Widzimy, że niestety coraz mniej 

młodych ludzi uczestniczy w życiu parafii 

przychodząc na Mszę świętą czy włączając 

się w grupy duszpasterskie. Można pozo-

stać na wzdychaniu jak to kie-

dyś było lub powielać metody 

sprzed lat przeżywając frustra-

cję, że nie przynosi to oczeki-

wanych efektów .  

W dokumencie czy-

tamy mocne słowa: „Samo po-

wtarzanie czynności duszpa-

sterskich niemających wpływu na życie 

konkretnych ludzi staje się sterylną próbą 

przetrwania, często przyjmowaną 

z ogólną obojętnością. Jeśli parafia nie 

żyje duchowym dynamizmem właściwym 

ewangelizacji, naraża się na ryzyko bycia 

strukturą skupiającą się na sobie i sklero-

tyczną, która proponuje doświadczenia 

pozbawione już ewangelicznego i misyj-

nego smaku, być może przeznaczone tylko 

dla małych grup.” Potrzeba zatem zasta-

nowić się dlaczego tak jest i podejmować 

działania, aby to zmienić.  

Jedną z istotnych przestrzeni, 
która wymaga refleksji i zmian w naszym 
myśleniu i funkcjonowaniu jest podejście 
do Sakramentów oraz przygotowanie do 
nich, a wśród nich zwłaszcza do Sakra-
mentu Bierzmowania. Jak młodych ludzi 
wprowadzić w świadome przeżywanie 
wiary? Jak sprawić, by w dzisiejszym świe-
cie wybrali Chrystusa i chcieli z Nim iść 

przez życie? Jak ich wraz z rodzicami pro-
wadzić, aby Bierzmowanie nie było tylko 
rytuałem do zaliczenia, by mieć potrzebny 
papierek kiedyś do ślubu? 

W naszej parafii owocem refleksji 
na przygotowaniem do Bierzmowania jest 
wprowadzenie programu przygotowa-
nego przez diecezję kielecką, który zatytu-
łowany jest „Młodzi na progu”. Oparty jest 
on na głoszeniu kerygmatu czyli podsta-
wowych prawd naszej wiary oraz prowa-
dzeniu do doświadczenia spotkania z ży-
wym Bogiem. Spotkania składają się 
z dwóch części: wprowadzenia przygoto-
wanego przez księdza oraz pracy w małych 
grupach prowadzonych przez młodych 

animatorów. W ten spo-
sób przekaz wiary doko-
nuje się poprzez świadec-
two młodych dla młodych. 
Dopełnieniem spotkania 
jest osobista modlitwa ze 
Słowem Bożym w domu. 
W czasie każdego spotka-
nia liczy się nie tyle prze-
kaz wiedzy ale nade 

wszystko osobista decyzja i przeżycie prze-
kazywanych treści. 

Oczywiście wszystkie starania po-
dejmowane w parafii mają sens jeżeli dom 
i rodzina jest środowiskiem wiary, tzn. je-
żeli rodzice czytają Pismo Święte, modlą 
się osobiście i z dziećmi, przystępują do 
Sakramentów Świętych, uczestniczą w 
każdą niedzielę we Mszy Świętej, nawra-
cają się dążąc do coraz większej życzliwo-
ści i przebaczenia w rodzinie i sąsiedztwie.  

Cieszymy się, że mogliśmy wy-
startować z tym programem w naszej pa-
rafii i że znaleźli się młodzi animatorzy, 
którzy poświęcają swój czas dla młodszych 
kolegów i koleżanek. Mamy nadzieję, że 
w obecnej sytuacji epidemicznej choć czę-
ściowo uda się nam zrealizować program. 
Wszystkich kandydatów do Bierzmowa-
nia, w liczbie trzydziestu i ich animatorów 
polecamy waszej modlitwie. 

Ks. Łukasz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Iz 45, 1.4–6   Ps 96   1 Tes 1,1–5b   Mt 
22,15-21 

W świetle dzisiejszej Liturgii Słowa warto 
zastanowić się nad relacją do władzy 
świeckiej i do Boga. Czym i skąd pochodzi 
władza świecka? W jakim stopniu mamy 
jej być poddani? Jak to się ma do naszej re-
lacji do Pana Boga? Słowo Boże pokazuje 
nam, że władza pochodzi od Boga i w tym, 
co jest jej kompetencją mamy z nią współ-
pracować. Pamiętać jednak mamy, że naj-
wyżej stoi Bóg, który jest źródłem wszyst-
kiego. Bogu należy się chwała oddawana 
całym naszym życiem. Bóg posługuje się 
tymi, co sprawują rządy i wydarzeniami hi-
storii, aby przeprowadzać swoje plany.  
 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada: w czwartek 
wspomnienie św. Jana Pawła II. 
2. W obecnej sytuacji we Mszach 
i nabożeństwach w naszym kościele może 
uczestniczyć 160 osób. Prosimy, aby 
zabierać kartki wchodząc do kościoła. Brak 
kartek oznacza, że limit osób został 
osiągnięty. Prosimy, aby wtedy nie 
wchodzić do kościoła. 
3. Nie będzie Mszy świętej i Różańca we 
Wrocance ani w dzień powszedni ani 
w niedziele. W niedziele Msza św. o godz. 
8:30 będzie odprawiana w Tarnowcu. 
4. Na chwilę obecną zawieszamy spotkania 
wszystkich grup duszpasterskich zarówno 
dziecięcych i młodzieżowych, jak też 
dorosłych. 
5. Gra „Skarb Rycerza” na razie nie 
odbędzie się. 
6. Bóg zapłać za ofiary na Fundację Dzieło 
Nowego Tysiąclecia zebraliśmy: 2697,50 zł. 
6. Za ławkami wyłożone są kartki na 
Wypominki. Można je składać wypełnione 
w zakrystii, wybierając dzień na ich 
odczytanie. Modlić się będziemy za 
zmarłych od 3 listopada na Różańcu o godz. 
17:30. 
7.Na stronie parafialnej w ogłoszeniach 
można znaleźć ponadto informacje z życia 
diecezji. 
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 19.10  

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Zofia Świdrak 

18:00 + Józef Śliwa (int. od żony) 

+ Stanisław Sikora (int. od brata Tadeusza z rodziną) 

+ Bolesław Kuczek (int. od żony) 

Poza + Maria Mędrek (int. od rodziny Forystek i Kosiba) 

+ Antoni Sanocki (int. od Moniki i Dariusza Banach z 
Czeluśnicy wraz z rodziną) 

+ Helena Prorok (int. od Pawła z rodziną) 

Wtorek 20.10 św. Jana Kantego 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Kazimiera Pikul 

+ Stanisław Sikora (int. od brata Mariana z rodziną) 

18:00 + Józef Śliwa (int. od córki Mariolki) 

+ Bolesław Kuczek (int. od synów Michała i Witolda) 

Poza + Maria Mędrek (int. od rodziny Dłuskich) 

+ Antoni Sanocki (int. od rodziny Ziomek i Tomasik) 

+ Helena Prorok (int. od Janiny Lidwin) 

Środa 21.10  

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Stanisław Sikora (int. od siostry Marii z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

W 70 urodziny Antoniego 

O łaskę zdrowia dla Elżbiety 

Poza + Maria Mędrek (int. od sąsiadów Pawłowskich i For-
tuna) 

+ Antoni Sanocki (int. od Wójcików z Tarnowca) 

+ Helena Prorok (int. od Ewy Boruty) 

Czwartek 22.10 św. Jana Pawła II 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Józef Śliwa (int. od syna Daniela) 

+ Stanisław Sikora (int. od siostry Tośki z rodziną) 

18:00 + Teresa Amster (w rocz. śm.) 

W 18 urodziny Rafała, z prośbą o błog. Boże i opiekę 
Matki Bożej Zawierzenia 

Poza + Maria Mędrek (int. od Janiny Godek z rodziną) 

+ Antoni Sanocki (int. od Małgorzaty i Janusza Betlej) 

+ Helena Prorok (int. od Jolanty i Leszka Biernackich) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od sąsiadów Wronów) 

Piątek 23.10 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Józef Śliwa (int. od wnuczki Lenki i Antosia) 

18:00 + Stanisław Sikora (int. od siostry Zofii z Chicago z ro-
dziną) 

+ Bolesław Kuczek (int. od córki z rodziną) 

Podziękowanie za doznane łaski, z prośbą o dalszą 
opiekę Matki Bożej Tarnowieckiej dla Jadwigi 

Poza + Maria Mędrek (int. od rodziny Cisowskich i Michal-
skiej) 

+ Antoni Sanocki (int. od Zdzisławy Sysoł z rodziną) 

+ Janusz Wyderka (int. od Janusza Golenia z rodziną) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od rodziny Szerlągów) 

Sobota 24.10 

7:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Józef Śliwa (int. od szwagra Stanisława Syzdek z ro-
dziną) 

+ Stanisław Sikora (int. od bratanicy Sabiny z mężem) 

18:00 + Adam Gancarz 

+ Tadeusz Grzesik 

Poza + Maria Mędrek (int. od rady sołeckiej Sądkowej) 

+ Antoni Sanocki (int. od Ewy i Andrzeja Dziurów) 

+ Janusz Wyderka (int. od Marcina Golenia z rodziną) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od rodziny Hapów z Jasła) 

Niedziela 25.10 

7:00 + Tadeusz Lepucki (int. z okazji imienin) 

8:30 + Sebastian Gawron 

10:00 + Józef Bućko (w 12 rocz. śm.) 

Poza + Maria Mędrek (int. od Głowackich i Twardusiów) 

+ Janusz Wyderka (int. od sąsiadów Wójtowiczów) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od grupy rajdowej) 

11:30 Za parafian 

+ Maria Myśliwy (greg.) 

16:30 + Maria i Bronisław Wietecha 

*** 

„Żarty Mileny”  

 

 

 

Mały dinozaur pyta mamę: 

- Mamusiu, czy ja po śmierci 

pójdę do nieba? 

- Nie, synku, do muzeum. 

 

KATECHEZA 
Co robić? Jak każdy z nas może włączyć się w budowanie misji 
ewangelizacyjnej parafii? Żyjmy prawdziwie życiem parafial-
nym, tym co w nim najistotniejsze. Gdy odkryjemy jakie dobra 
nam rozdaje Pan w parafii, i gdy zaczniemy z nich obficie czer-
pać będziemy dla innych wiarygodnymi świadkami. Zapragną 
i nasi bracia korzystać ze skarbów jakie nam rozdziela Kościół 
we wspólnocie parafialnej. Rozmawiajmy o poruszonych na 
Mszy tematach między sobą jak o sprawach ważnych dla nas. 
Przygotowujmy się do liturgii wcześniej zapoznając się z tek-
stami. Szukajmy odpowiedzi na pytania jakie nas nurtują. Zaan-
gażujmy się w liturgię. Najpierw przez zrozumienie w czym 
uczestniczymy przez poszerzanie wiedzy. Włączajmy się w po-
sługi w parafii. Według zasady nie jeden wszystko ale wszyscy 
po tyle ile mogą i ile trzeba dla dobra. Zapraszam do czytania 
czytań i modlitwy wiernych, do śpiewania psalmów, do uczest-
nictwa w dbaniu o kwiaty w kościele. Potrzebne jest aby do oł-
tarza przysługiwali dorośli rozumiejący w czym uczestniczą. 
Chrzest, Komunia, Bierzmowania, Śluby i pogrzeby dla całej pa-
rafii mają też sens odnawiający, gdyż na nowo uświadamiamy 
sobie kim my jesteśmy i co otrzymaliśmy w sakramentach. Stąd 
też sprowadzanie sakramentów do roli rodzinnych uroczystości 
połączonych z zewnętrznym sentymentalizmem a niekiedy z ki-
czem jest niszczące dla życia parafialnego. Zaś kłótnie i spory 
i pieniądze, sukienki baloniki i inne kokardki są zawstydzające 


