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Tarnowiec, 29 listopad 2020 

 
W tym roku mamy okazję 

dołączyć do bożonarodzeniowej akcji, 
do której od 2013 r., zawsze  

w świątecznej atmosferze, zaprasza 
Fundacja Małych Stópek. Jej 
adresatami są podobnie jak  
w ubiegłych latach zaprzyjaźnione 
instytucje takie jak: domy dziecka, 
domy małego dziecka, domy 

samotnej matki oraz hospicja.   
Przypadło nam w udziale wesprzeć 

placówkę Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci,  
ul. Lwowska 132, 35-301 Rzeszów, Zaczynamy równocześnie  
z akcją ogólnopolską, czyli 29. 11. 2020 r. Akcja będzie trwać do 
21. 12. 2020 r. Tego dnia, złożone przez Was dary zostaną 
przewiezione do Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Gdyby ktoś 
chciał dołączyć do akcji poprzez transport tych rzeczy do 
Rzeszowa, prosimy o kontakt.  

Na czym rzecz polega? Jeżeli chcesz dołączyć do akcji, zabierz 
proszę symboliczną bombkę z choinki, która znajduje się  
w Kaplicy Zwiastowania w naszym kościele – a w zamian przynieś 
coś dla niemowlaka. Mogą to być pieluszki, kosmetyki dla 
niemowląt, ubranka do 1 roku życia. Ponieważ jednak  
w hospicjum przebywają także starsze dzieci, nastolatkowie, 
trudno pominąć milczeniem ich sytuację. Jak wiadomo, są to 
osoby w najcięższej sytuacji zdrowotnej, co wiąże się ze 
szczególnymi potrzebami.  

Z rozmowy telefonicznej z pracownicą Hospicjum 
w Rzeszowie dowiedziałam się, że przebywa tam  
25 podopiecznych. 

Obok artykułów   niemowlęcych,  bardzo potrzebne są także 
rzeczy dla tych nieco starszych dzieci. Są to artykuły dostępne  
w sklepach medycznych, zdarza się jednak, że pozostają w domu 
niezużyte, bo ktoś ich już nie potrzebuje, a w Hospicjum są cenną 
pomocą.  

Są to: podkłady chłonne, pieluchomajtki Seni rozmiar F, pianki 
do pielęgnacji obłożnie chorych. Także podkoszulki z długim 
rękawem dla nastolatków rozmiar 158/164, 172. Każda ilość 
pieluch tetrowych i ręczniki.  

Różnie układają się ludzkie losy, niektóre wręcz dramatycznie. 
Nasza wrażliwość jest miarą naszego człowieczeństwa....  Na 
miarę naszych możliwości możemy przynieść ulgę w cierpieniu, 
wesprzeć w trudnościach tych najsłabszych. Zapraszamy do 
udziału.   

Więcej na temat Bractwa Małych Stópek, akcji Paczuszka dla 
Maluszka, czy choćby Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie, można 
znaleźć na stronach internetowych, także i przez naszą stronę 
parafialną. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ogłoszenia parafialne 

1. W tym tygodniu wypada: w poniedziałek święto św. Andrzeja  

2. Rozpoczynamy Adwent. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 
6:30. Zachęcamy do uczestnictwa z lampionami. W niedziele nie ma 
Rorat – Msze święte o zwykłych godzinach.  

3. Dziś o 16:00 i jutro (poniedziałek) o 17:30 ostatnie wypominki  
w tym roku. 

4. Koło Biblijne będzie można znaleźć na naszym kanale Youtube oraz 
na Facebooku. 

5. W zakrystii można nabyć „Ewangelie na każdy dzień: Droga, 
Prawda, Życie”. Dostępne są w małym formacie po 10 zł i w dużym po 
20 zł. 

6. W czwartek dodatkowa Msza święta o godz. 20:00 i całonocna 
adoracja. Adoracja kończy się w piątek o godz. 11:30. 

7. W tym tygodniu wypada I. piątek i I. sobota miesiąca. W pierwsze 
piątek nabożeństwo o godz. 17:30. Przypominamy, że istotą praktyki 
pierwszych piątków jest przyjęcie Komunii świętej w stanie łaski 
uświęcającej. Z racji pandemii, kto w tym dniu nie spełni tego 
warunku, nie przerywa ciągłości pierwszych piątków i powinien 
kontynuować od najbliższego możliwego pierwszego piątku. 

8. Różaniec w intencji obrony życia nienarodzonych  
i błogosławieństwo rodziców oczekujących potomstwa przenosimy od 
tego miesiąca na III sobotę. W pierwsze soboty o godz. 17:00 
będziemy przeżywać Nabożeństwo Wynagradzające Pięciu 
Pierwszych Sobót. Istotą tych nabożeństw jest: przyjęcie Komunii 
Świętej, odmówienie jednej części Różańca oraz 15 minut rozważania 
nad tajemnicami Różańca. 

9. W czasie Adwentu będziemy przeżywać spowiedź świąteczną 
w naszej parafii w następujący sposób. Każda wioska będzie miała 
wyznaczony dzień na spowiedź. Rozpocznie się ona o godz. 15:00 
Koronką do Bożego Miłosierdzia. Spowiedź będzie trwałą do godz. 
20:00 z przerwą na Mszę świętą o godz. 18:00. Proponujemy, aby 
najpierw, kiedy jest jasno przyszły osoby starsze, a po Mszy świętej 
osoby pracujące. Oczywiście zachowujemy obowiązek używania 
karteczek wyznaczających liczbę wiernych mogących przebywać  
w kościele. Porządek spowiedzi: poniedziałek 7.12 Wrocanka 
(spowiedź do godz. 17:30 w kaplicy we Wrocance, i od 18:30 do 20:00 
w kościele w Tarnowcu), wtorek 8.12 Potakówka, środa 9.12 
Brzezówka, piątek 11.12 Tarnowiec, poniedziałek 14.12 Dobrucowa, 
wtorek 15.12 Sądkowa, środa 16.12 Roztoki i piątek 18.12 Umieszcz. 

10. W sobotę 12 i 19 grudnia będzie możliwość spowiedzi chorych 
w ich domach. Nie będziemy jeździć według dotychczasowych 
zgłoszonych chorych. Odwiedzimy tylko tych, którzy zgłoszą potrzebę. 
Zapisy w zakrystii lub telefonicznie. Prosimy, aby przekazać tę 
informację wszystkim chorym i w podeszłym wieku. 

11. Z tyłu kościoła będzie wystawiony kosz na produkty dla 
potrzebujących. Można zabrać „torby miłosierdzia” na produkty. 
Produkty można składać też w zwykłych reklamówkach. 

12. Uczestnicząc w trosce Kościoła o życie poczęte mamy możliwość 
włączyć się w akcję „Paczuszka dla Maluszka”. Zachęcamy do pomocy. 

13. Prosimy, aby rodzice kandydatów do Bierzmowania z klas VIII, 
którzy jeszcze tego nie uczynili, aby skontaktowali się z ks. Łukaszem 
i umówili się na spotkanie. 

14. Od dziś można zabrać opłatki z kościoła. 

 
  
 

Paczuszka dla Maluszka - i nie tylko....  
 

Małgorzata
  

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy Świętych 
Poniedziałek 30.11 święto św. Andrzeja  

6:30 + Agnieszka Młocek (greg. – zakończenie – int. od Zarządu i pracowników 
firmy Splast) 

+ Grzegorz Świdrak 

18:00 + Kazimierz Dubiel (int. od chrześnicy Barbary z rodziną) 

+ Helena Prorok (int. od Łukasza z rodziną) 

+ Tadeusz Sanocki oraz zmarli teściowie i rodzice 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od Barańskich i Garbacików) 

+ Andrzej Stalmach (int. od Katarzyny i Grzegorza Kądzielawów z dziećmi z 
Niemiec) 

+ Bożena Stopyra (int. od koleżanki Niemiec Małgorzaty z rodziną) 

+ Zenon Woźniak (int. od Dubielów z Sądkowej) 

Wtorek 01.12  

6:30 + Stanisław Mazur (greg. – rozpoczęcie – int. od kuzynki Pauliny z rodziną) 

+ Maria Matuszek (int. od sąsiadów) 

+ Janusz Wyderka (int. od żony Marii) 

18:00 + Edward Tomasik (1. rocz. śm.) 

+ Henryk Gałuszka (8. rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od Barańskich i Garbacików) 

+ Andrzej Stalmach (int. od kolegów z pracy Staszka) 

+ Bożena Stopyra (int. od Marii Musiał z rodziną) 

+ Zenon Woźniak (int. od rodziny Hadałów z Szebni) 

Środa 02.12 

6:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od wujka Krzyska z rodziną) 

+ Maria Matuszek (int. od sąsiadów z grupy XVI) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Władysław (w 29. rocz. śm.) 

+ Michalina i Karol 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od Pracowników Szkoły Podstawowej w Jedliczu) 

+ Bożena Stopyra (int. od szwagra Witolda z rodziną) 

+ Zenon Woźniak (int. od Eugeniusza Woźniaka z rodziną) 

+ Julia Ziemska (int. od Agnieszki i Krzysztofa z rodziną z Brzezówki) 

Czwartek 03.12 św. Franciszka Ksawerego 

6:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od chrzestnego ojca z rodziną) 

+ Janusz Wyderka (int. od syna Krzysztofa z rodziną) 

+ Marian Himiak (int. od sąsiadów) 

18:00 + Emil Podsiadło 

+ Maria Matuszek (int. od koleżanek z pracy córki) 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od rodziny Czekańskich) 

+ Bożena Stopyra (int. od kuzyna Józefa Goleń z rodziną) 

+ Zenon Woźniak (int. od rodziny Mikrutów z Przysiek) 

+ Julia Ziemska (int. od Edyty i Mateusza Burda) 

Piątek 04.12 

6:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od siostry Ewy z rodziną) 

+ Maria Matuszek (int. od Magdaleny i Wojceicha Kozickich) 

18:00 Z okazji 1. urodzin Mikołaja, z prosbą o błogosławieństwo dla niego i jego 
rodziców 

+ Barbara Sobczak (z okazji imienin), Zofia Cieszanowska (w 2. rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od rodziny Wieczorek i Binkowicz) 

+ Bożena Stopyra (int. od kuzyna Janusza Goleń z rodziną) 

+ Zenon Woźniak (int. od Michaliny i Stanisława Ciepiela) 

+ Julia Ziemska (int. od pracownikow Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu) 

Sobota 05.12 

6:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od cioci Hani) 

+ Maria Matuszek (int. od córki Bernadety) 

+ Janusz Wyderka (int. od córki Justyny z rodziną) 

18:00 + Emilia Kucharska (w 1. rocz. sm.) 

+ Małgorzata Ciepiera (w 10. rocz. śm.)  

Poza + Stanisław Świdrak (int. od rodziny Sanockich z Dobrucowej) 

+ Bożena Stopyra (int. od Zbigniewa Sikory z rodziną) 

+ Zenon Woźniak (int. od Elżbiety i Mariusza Mikrut) 

+ Julia Ziemska (int. od pracowników Biblioteki w Jedliczu) 

Niedziela 06.12 

7:00 + Grzegorz Sobczak 

8:30 W 10. Urodziny Aleksandry i Jakuba, dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo 

10:00 + Stanisława (int. od brata) 

Poza + Stanisław Świdrak (int. od pracowników Zakładu Pedagogiki Karpackiej 
Państwowej Uczelni w Krośnie) 

+ Bożena Stopyra (int. od Magdaleny Frączek z rodziną) 

+ Zenon Woźniak (int. od rodziny Styczyńskich i Remanów) 

+ Julia Ziemska (int. od kolegów syna Marka z firmy Trakcja) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław Mazur (greg. –int. od Koła Łowieckiego „Jedność” w Kołaczycach 

16:30 Dziękczynna za otrzymane błogosławieństwo i łaski 

Oczekiwanie! 
Nadszedł – Adwent! 

Adwent – rozpoczynający 
Nowy Rok Liturgiczny. 

Adwent! Czas wyjątkowy – 
oczekiwanie narodzin Pana 

przepowiadanego przez Proroków. 
 

Czas – wyciszenia, modlitwy 
i wielkiej nadzieji. 

Tegoroczny Adwent /jak i cały rok/ 
będzie odmienny, od tych minionych – 

ale prawda jest jedna: 
przynosi ze sobą nadzieję, 

że nasz Zbawiciel zstąpi z Nieba. 
Bóg Nieskończony – przyjdzie na świat – 

w niepojętej tajemnicy poczęcia – 
za przyczyną Ducha Świętego, 

narodzony przez Maryję Niepokalaną 
 

Módlmy się – uczestnicząc w nabożeństwie 
„Roratek”, śpiewając pieśni adwentowe, 
czyniąc dobre uczynki – tak potrzebne. 

Przygotujmy nasze serca i dusze 
na spotkanie z Nowonarodzonym 

Bożym Synem! 

M.T 

KATECHEZA - Adwent 
Czas jaki rozpoczynamy rozpoczyna nowy rok liturgiczny. Jest to cykl 
wydarzeń zbawczych jakie rozważamy i celebrujemy wraz z całym 
Kościołem. Adwent czyli czas radosnego oczekiwania na Przyjście 
Pana podzielony jest na dwie części i dwa podobne tematy. Do 16 
grudnia rozważamy o przyjściu Pana Jezusa na Paruzję czyli w dzień 
Końca świata, dodajemy sobie otuchy przypominamy o misji Kościoła 
oraz przygotowujemy się do naszego prywatnego końca świata czyli 
do śmierci. W drugiej połowie Adwentu koncentrujemy swoją uwagę 
na wchodzeniu w przeżycia jakie towarzyszyły oczekiwaniu na 
przyjcie Mesjasza. Rozważając te tematy zachwycamy się jakim 
wielkim darem jesteśmy obdarzeni przez Wcielenie Jezusa Chrystusa 
Boga Człowieka. Odnawiamy pragnienie Jego obecności w naszym 
życiu i na nowo otwieramy się na kolejne przyjście Jego z Jego 
Łaskami, a ściśle mówiąc uczymy się korzystać i budzimy swego 
ducha do czerpania z darów obecnego wśród nas i przybyłego do 
naszego świata i życia Emanuela tzn. Boga z nami. 
Jedną z praktyk adwentowych jest uczestnictwo we Mszy roratniej. 
Jest to msza o Matce Bożej która jest w adwencie wzorem 
oczekiwania na przyjście Jezusa. Nazwa Mszy pochodzi od śpiewu jaki 
jest kojarzony z misją Maryji i woła: Niebiosa rosę spuście nam  
z góry. Przybywamy o świcie wyrażając swą niecierpliwość, 
oczekiwanie i gotowość na spotkanie z Panem. Patrzymy na świecę 
roratę która symbolizuje Maryje noszącą w swym łonie Jezusa 
Światło świata, przynosimy światło aby wyrazić swe oczekiwanie na 
Jezusa Światłość Wiekuistą jaka zapłonęła w naszych sercach w czasie 
chrztu. 

 
 SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7   Ps 80   1 Kor 1,3-9   Mk 13,33-37 

Wejdźmy w czas Adwentu z poczuciem wielkiej miłości Boga do każdego 
z nas i naszej grzeszności. Bóg – dobry Ojciec – cierpliwie czeka na nasz 
powrót i jeżeli tylko Mu zaufamy i oddamy nasze życie w Jego ręce, to On 
uczyni w nim niesamowite rzeczy. Jesteśmy bowiem w Jego rękach jak 
glina w rękach garncarza. A uczynieni na nowo, z doświadczeniem 
przebaczenia i miłości Boga, mamy czuwać, by nie zmarnować Jego łaski. 

 


