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Tarnowiec, 25 października 2020 

Dzień 15 października , na całym świecie jest obchodzony jako Dzień Dziecka Utraconego. Od 
2004 roku dzień ten obchodzony jest również w Polsce. Święto powstało z inicjatywy  „Organizacji 
Rodziców po Stracie oraz Rodziców Dzieci Chorych „Dlaczego”. 

Dzień Dziecka Utraconego jest poświęcony szczególnej pamięci dzieci zmarłych. Jest to czas, gdy 
poprzez spotkania, wspólne modlitwy, rozmowy można przypomnieć o miłości do dzieci , które 
pojawiły się w naszym życiu na chwilę, a które mimo śmierci, mają nadal specjalne miejsce  
w naszych sercach. 

Co roku w Polsce około 45 tys. rodziców doświadcza poronienia, 2 tys. dzieci rodzi się martwe  
a blisko 5 tys. dzieci nie dożywa swoich 18 urodzin. W dniu tym, w intencji dzieci zmarłych 
przedwcześnie sprawowane są Eucharystie i odbywają się też ich pogrzeby. Poronienia to 
najczęstsza przyczyna śmierci dzieci. To jedna z największych tragedii jakiej doświadczają rodzice 

i całe rodziny.  
Dzieci coraz częściej giną w wyniku zagrożeń cywilizacyjnych oraz w wyniku 

aborcji. Pogrzeby, które są organizowane dla przedwcześnie utraconych dzieci, 
pomagają po chrześcijańsku przeżyć ból i żałobę, są okazją do refleksji i zadumy nad 
wartością ludzkiego życia.  

W naszej parafii po raz kolejny 15 października była sprawowana Eucharystia  
o godzinie 20.00. W homilii ks. Proboszcz zwrócił uwagę, że śmierć dziecka jest 
traumą nie tylko dla matki, ojca ale również dla dziadków oraz rodzeństwa. 
Niewłaściwie przeżyta żałoba ma wpływ na psychikę członków rodziny zmarłego 

dziecka. Wiele zmarłych przedwcześnie dzieci nie ma  imion dlatego ks. Proboszcz zachęcał by w litanii do Wszystkich Świętych 
duchowo łączyć imiona dzieci z imionami Świętych Patronów. 

  Po Eucharystii udaliśmy się z lampionami w procesji Eucharystycznej na Kalwarię Dzieci Nienarodzonych. W trakcie była 
śpiewana Litania do Wszystkich Świętych, później krótka modlitwa za dzieci i rodziców, błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem. Wspólnie odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Po powrocie do kościoła nastąpiła całonocna Adoracja Najświętszego 

Sakramentu. Była również możliwość skorzystania ze spowiedzi 
św. do godz. 23.00. 

Tarnowiecka Kalwaria Nienarodzonych to symboliczny 
cmentarz dzieci, które zmarły przedwcześnie, a które nie mają 
imion ani swoich grobów. 

Za każdym utraconym dzieckiem stoi Wielka Tajemnica 
cierpienia rodziców. Prośmy w tej Tajemnicy aby Maryja 
uprosiła im pokój serca , a Boże Miłosierdzie dało ufną nadzieję. 

Helena i Jurek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
  

Wj 22, 20-26   Ps 18   1 Tes 1, 5c-10   Mt 22, 34-40 
   

Miłość nie może pozostać tylko hasłem, nie może 
ograniczyć się tylko do deklaracji. Jako uczniowie Jezusa 
Chrystusa, mamy kierować się miłością Boga i bliźniego. 
Pierwsza jest miłość Pana Boga, ale nierozłącznie z nią 
związana jest miłość do drugiego człowieka – zwłaszcza 
do bezbronnego i słabego, o czym przypomina nam 
pierwsze czytanie. Zastanówmy się jak wygląda ta nasza 
miłość? Czy jest ona konkretna? Jak się przejawia? Co 
robimy, aby się nawracać na drogę miłości? 

KATECHEZA 
Czym jest parafia? Czy nasza taka jest? 

Parafia jako wspólnota jest odpowiedzią na problemy czasów 
obecnych czyli częstą obojętność, zamknięcie jednostek  
w sobie i odrzucenie drugiego człowieka. Rzecz idzie o to, aby 
przezwyciężyć samotność współczesnego człowieka i pomóc 
mu znaleść drogę do Jezusa i Jego Kościoła. Parafia to miejsce 
gdzie mamy odkrywać braterstwo, albowiem od naszych 
wzajemnych relacji zależy jakość naszej misji ewangelizacyjnej. 
Parafię buduje „Kultura spotkania”. To w parafii powinien być 
promowany dialog, solidarność i otwartość na wszystkich  
i podkreślenie centralnej roli osoby. Aby każdy mógł się czuć 
akceptowany i przynależący. Ważnym elementem budowania 
parafii jest „sztuka bliskości” przezwyciężająca samotność. 
Parafia ma być „sanktuarium” miejscem gdzie otrzymujemy 
święte dary i strawę duchową. Ma być też miejscem stałego 
misyjnego posyłania. Parafia to wspólnota wspólnot. Ma ona 
zachowywać kontakt z rodzinami i życiem ludu aby nie stać się 
ociążałą, odseparowaną i zapatrzoną w siebie grupą 
wybranych! Potrzebana jest ciągła rewizja i odnowa parafii, 
aby była bliżej ludzi i stanowiła środowisko żywej komunii – 
jedności. Trzeba aby parafia nie ustawała w przywracaniu 
swego misyjnego ukierunkowania. 
 

Dzień Dziecka Utraconego w naszej parafii 
 

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

Poniedziałek 26.10 

7:00 + Stanisław Sikora (int. od brata 
Marka z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od chrześnicy 
Jolanty z rodziną) 

18:00 + Franciszek Polak (w 49 rocz. śm.) 

+ Michalina Forystek 

+ Maria Myśliwy (greg.) 

Poza + Maria Mędrek (int. od koleżanki 
wnuczki Eweliny – Anety) 

+ Janusz Wyderka (int. od Zbigniewa 
Sikory z rodziną) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od grupy 
rajdowej) 

Wtorek 27.10 

7:00 + Józef Śliwa (int. od szwagierki 
Grażyny Uram z rodziną z Tarnowca) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od Rafała 
chrzestnego) 

O zdrowie Ireny 

18:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Stanisław Sikora (int. od Agnieszki 
Kwilosz z rodziną) 

Poza + Maria Mędrek (int. od rodziny 
Boratynów) 

+ Janusz Wyderka (int. od Andżeliki i 
Karola Kozickich) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od 
Machowskiej Krystyny z rodziną) 

Środa 28.10 Św. Szymona i Judy Tadeusza 

7:00 + Józef Śliwa (int. od siostry Anny) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od rodziny 
Gębarowski, Szarek, Dżekson) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Maria Myśliwy (greg.) 

+ Stanisław Sikora (int. od bratanka 
Pawła) 

Poza + Maria Mędrek (int. od Anny i Jana 
Tomasik) 

+ Janusz Wyderka (int. od Erwiny 
Polak z rodziną) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od druhów 
OSP Roztoki) 

Czwartek 29.10 

7:00 + Stanisław Sikora (int. od bratanka 
Jana) 

+ Józef Śliwa (int. od siostrzenicy 
Reginy z rodziną) 

+ Helena Kłodowska (int. od 
chrześniaka Staszka z rodziną) 

18:00 + Maria Myśliwy (greg.) 

+ Jan, Amelia (w 2 rocz. śm. Amelii) 

Poza + Maria Mędrek (int. od Marii, Zofii, 
Antoniego Tomasik)  

+ Janusz Wyderka (int. od sąsiadów 
Wiśniowskich i Zajchowskich) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od rodziny 
Brachów) 

Piątek 30.10 

7:00 + Stanisław Sikora (int. od Róży św/ 
Sebastiana Pelczara) 

+ Kazimierz Dłuski (int. od Leszka 
Sanockiego z rodziną) 

18:00 + Maria Myśliwy (greg. – 
zakończenie) 

+ Józef Śliwa (int. od siostry Marii z 
córką) 

+ Tadeusz Piotrowski (z okazji 
imienin) 

Poza + Maria Mędrek (int. od Anny 
Dłuskiej) 

+ Janusz Wyderka (int. od rodziny 
Lubasiów i Dobrowolskich) 

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

Sobota 31.10 

7:00 + Stanisław Sikora (int. od szwagra 
Józka z rodziną) 

+ Józef Śliwa (int. od szwagra Janusza 
z żoną Zofią) 

W int. rodziny Pacechów 

18:00 + Kazimierz Dłuski (int. od Zofii 
Dłuskiej) 

+ Emilia Kucharska 

Poza + Maria Mędrek (int. od przyjaciół 
wnuczki Eweliny) 

+ Janusz Wyderka (int. od Zofii 
Muzyka) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od Marty i 
Andrzeja Soboń) 

Niedziela 1.11 

7:00 + Agnieszka Młocek (greg. – 
rozpoczęcie, int. od kuzynki Kasi)) 

10:00 + Maria i Franciszek Sobuś (w 10 rocz. 
śm. Franciszka) 

Poza + Maria Mędrek (int. od Ani i 
prawnuków Hani i Leona) 

+ Janusz Wyderka (int. od Zofii 
Muzyka) 

+ Kazimierz Dubiel (int. od 
Eugeniusza Wrony) 

11:30 Za parafian 

+ Józef  

16:30 + Stanisław, Anna i Henryk Budziak 

+ Mieczysław Delimata i jego rodzice 

 
                  *** 

       „Żarty Mileny”  
 

Blondynka skarży się koleżance: 

- Wyobraź sobie, że moja siostra 

urodziła dziecko, ale nie napisała czy 

dziewczynkę, czy chłopca. I teraz nie 

wiem, czy jestem ciocią, czy 

wujkiem... 
 

Ogłoszenia parafialne 
  

1. W tym tygodniu wypada: w środę 
święto św. Szymona i Judy Tadeusza. 
2. Porządek Mszy św. i nabożeństw 
w tygodniu jak zwykle, łącznie z Mszą 
świetą w czwartek o godz. 20:00 
i adoracją całonocną do piątku. Adoracja 
w piątek kończy się o godz. 10:30. 
3. W obecnej sytuacji we Mszach 
i nabożeństwach w naszym kościele 
może uczestniczyć 91 osób. Prosimy, aby 
zabierać kartki wchodząc do kościoła. 
Brak kartek oznacza, że limit osób został 
osiągnięty. Prosimy, aby wtedy nie 
wchodzić do kościoła. 
4. Jak już było podane, nie ma Mszy św. 
i Różańca we Wrocance ani w dzień 
powszedni ani w niedzielę. W niedzielę 
Msza św. o godz. 8:30 jest odprawiana 
w Tarnowcu. 
5. Młodzież przygotowująca się do 
Bierzmowania otrzymała nagranie 
swojego spotkania na Youtube oraz 
wskazania do osobistej modlitwy ze 
Słowem Bożym. Prosimy, aby rodzice 
zainteresowali się, czy dzieci oglądnęły 
przekazany materiał i korzystają ze 
wskazań do modlitwy. Na chwilę obecną 
w taki sposób będzie odbywać się 
przygotowanie. W razie pytań prosimy 
o kontakt z ks. Łukaszem.   
6. Koło Biblijne będzie można naleźć na 
naszym kanale Youtube oraz na 
Facebooku. 
7. We Wszystkich Świętych (niedziela 
1.11.) porządek Mszy św. niedzielny. 
Jedyna Msza popołudniu będzie o godz. 
16:30. Nie będzie procesji na cmentarz. 
8. 1.11. wypada pierwsza niedziela 
miesiąca. O 16:00 Różaniec ze zmianą 
tajemnic różańcowych i modlitwą za 
zmarłych. Tajemnice z racji obostrzeń 
można wymienić między sobą. 
9. 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. 
10. Na misje w zeszłą niedzielę 
zebraliśmy 2531 zł. 
11. Zgłaszano kradzieże na cmentarzu, 
zwłaszcza kwiatów i roślin sadzonych. 
Prosimy o zwracanie uwagi na osoby, 
które by podejrzanie się zachowywały 
i wzajemne czuwanie, aby do takich 
aktów nie dochodziło. 
12. W związku, z tym, że sytuacja 
z obostrzeniami zmienia się szybko, 
ewentualne nowe informacje znajdą się 
na stronie parafii i na Facebooku.  

Mrówka i słoń idą przez pustynię. 

- Nie mam już siły! - narzeka słoń. 

- Chce mi się pić! 

- Weź się w garść słoniu, na 

następnym postoju dam ci łyka wody 

z mojej butelki! 
 


