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SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Iz 61, 1-2a. 10-11   Ps: Łk 1   1 Tes 5,16-24    J 1,6-8.19-28 
 

Dzisiejsze Słowo jest dobrą nowiną dla wszystkich, którzy doświadczają różno-
rakiej biedy, ubóstwa, zniewoleń, zranień, odrzucenia, poniżenia, porażki, 
przegranej, niepowodzeń... Bóg w tym wszystkim objawia się jako ZBAWICIEL. 
Jego oczekujemy, aby przyszedł nas zbawić. To On nas zbawia, nie my sami 
siebie. To nie my jesteśmy silni, to nie my możemy sami sobie poradzić ze swo-
imi biedami, ale to On – Jezus Chrystus przychodzi do naszego życia, aby je 
odmienić. On już stoi pośród nas. Widzisz Go?  
 

Ogłoszenia parafialne 
1. Roraty od poniedziałku do soboty o godz. 
6:30. W niedziele nie ma Rorat – Msze święte 
o zwykłych godzinach. 
2. Od środy zaczynamy Nowennę do Dzieciąt-
ka Jezus. Będzie ona codziennie o godz. 17:30, 
a w niedzielę o godz. 16:00. 
3. W czwartek dodatkowa Msza święta 
o godz. 20:00 i całonocna adoracja. Adoracja 
kończy się w piątek o godz. 11:30. 
4. Zgodnie z zapowiedzią od tego miesiąca 
nabożeństwo w intencji dzieci nienarodzo-
nych wraz z błogosławieństwem rodziców 
oczekujących potomstwa będzie w III sobotę 
miesiąca tj. w najbliższą sobotę. Zapraszamy 
na godz. 17:30.  
5. W tym tygodniu dalszy ciąg spowiedzi świą-
tecznej w naszej parafii – jeden dzień prze-
znaczony dla mieszkańców jednej wioski. 
Rozpoczęcie o godz. 15:00 Koronką do Bożego 
Miłosierdzia, zakończenie o godz. 20:00 
z przerwą na Mszę świętą o godz. 18:00. Co 
kilkanaście minut będzie udzielana Komunia 
święta. W tym tygodniu: poniedziałek Dobru-
cowa, wtorek Sądkowa, środa Roztoki i piątek 
Umieszcz. Jeżeli ktoś nie skorzystał ze spowie-
dzi w poprzednim tygodniu, może to uczynić 
przychodzą w którykolwiek dzień spowiedzi 
w tym tygodniu. 
6. W sobotę 19 grudnia będzie jeszcze możli-
wość spowiedzi chorych w ich domach. Jeżeli 
są chorzy lub starsi, którzy by chcieli z niej 
skorzystać prosimy o zgłoszenie ich w zakrystii 
lub telefonicznie. 
7. Koło Biblijne będzie można znaleźć na 
naszym kanale Youtube oraz na Facebooku. 
8. Dary dla potrzebujących z parafii składamy 
tradycyjnie do kosza na tyle kościoła i w skle-
pach na terenie parafii. 
9. Po Mszach niedzielnych przy wyjściu 
z kościoła można nabyć świece Caritasu. 
10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w dniu 
wczorajszym. W tym tygodniu prosimy grupę 
19. z Tarnowca oraz 1. i 2. z Umieszcza. Pro-
simy o zachowanie procedur sanitarnych. 
11. Do puszek na Pomoc Kościołowi na 
Wschodzi zebraliśmy w minionym tygodniu 
1332 zł. 
12. Składka mszalna do koszyków za ławkami. 
13. Przed wejściem do kościoła z inicjatywy 
Instytut "Ordo Iuris" zbierane są podpisy pod 
obywatelskim projektem ustawy "Tak dla 
rodziny, nie dla gender". 
14. Wszystkie ogłoszenia w gazetce parafial-
nej, gablotce i na stronie parafii. 

PROJEKT DOLNEGO KOŚCIOŁA 

Życie - dar Pana Boga 
Nasze Sanktuarium od lat związane jest z obroną życia od poczęcia do na-

turalnej śmierci. Nie trzeba wspominać o Kalwarii Dzieci Nienarodzonych czy 
Pielgrzymce obrońców życia w lipcu. Co roku także 8 grudnia i 25 marca chęt-
ni parafianie i pielgrzymi przystępują do duchowej adopcji dziecka poczętego. 
W tym roku w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia do codziennej modlitwy 
dziesiątkiem różańca w intencji dzieci zagrożonych aborcją przystąpiło 9 osób.  

W naszej parafii każdego miesiąca odmawiamy różaniec w intencji życia 
nienarodzonych oraz błogosławimy rodziców oczekujących potomstwa. 
Chcielibyśmy ożywić tę praktykę. Dotychczas była ona przy okazji nabożeń-
stwa w pierwsze soboty miesiąca. Od tego miesiąca przenosimy ją na trzecie 
soboty. Zachęcamy do licznego udziału w nabożeństwie różańcowym w tym 
dniu o godz. 17:30, szczególnie rodziców w tym radosnym, choć nieraz trud-
nym czasie oczekiwania na narodziny dziecka. Zachęcamy Was drodzy para-
fianie, abyście stawali się apostołami życia, włączając się w tę modlitwę i za-
praszając na nią waszych znajomych, także z poza parafii. Niech nasze Sank-
tuarium jaśnieje charyzmatem, którym nas Pan Bóg obdarzył – charyzmatem 
obrońców życia. 

ks. Łukasz 
 

 

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

Poniedziałek 14.12 św. Jana od Krzyża 

6:30 + Anna i Wawrzyniec Dubiel 

+ Stanisław Mazur (greg. –int. od kole-
żanek i kolegów z Nadleśnictwa z Ci-
snej) 

18:00 + Janusz Wyderka (int. od Marty Toma-
sik z rodziną) 

+ Marian Himiak (int. od siostry z rodzi-
ną) 

+ Małgorzata Gunia (int. od Jadwigi 
Szlachciak) 

Poza + Bożena Stopyra (int. od Władysława i 
Kazimiery Stopyra) 

+ Julia Ziemska (int. od Grażyny Żurat z 
rodziną) 

+ Wilhelmina Trznadel (int. od sąsiadów 
z granicy) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od całej 
rodziny Machowskich) 

Wtorek 15.12 

6:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od kole-
gów z Nadleśnictwa Kołaczyce) 

+ Małgorzata Gunia (int. od Marii i Jana 
Urban) 

+ Beata Węgrzyn (int. od syna Kamila z 
rodziną) 

18:00 + Janusz Wyderka (int. od koleżanek i 
kolegów z firmy Eba) 

+ Stanisław Świdrak (int. od siostry z 
rodziną) 

Poza + Bożena Stopyra (int. od Katarzyny i 
Stopyra-Koraczewskiej z rodziną) 

+ Julia Ziemska (int. od rodziny Pietru-
chów z Gogołowa) 

+ Wilhelmina Trznadel (int. od sąsiadów 
z granicy) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od bratowej 
Zofii Machowskiej) 

Środa 16.12 

6:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od rodzi-
ny Betlej z Tarnowca) 

+ Małgorzata Gunia (int. od koleżanek) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Stanisław Świdrak (int. od siostry z 
rodziną) 

+ Beata Węgrzyn (int. od syna Michała z 
Weroniką i Filipem) 

Poza + Bożena Stopyra (int. od Alicji Stopyra i 
Arkadiusza Karamona) 

+ Julia Ziemska (int. od chrzestnej 
Małgorzaty z rodziną) 

+ Wilhelmina Trznadel (int. od Ostalec-
kich z Sobniowa) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od Mirosła-
wa Sanockiego z rodziną) 

Czwartek 17.12 

6:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od kole-
żanek i kolegów z Wrocanki) 

+ Zofia Chudy (w 2. rocz. śm.) 

+ Tadeusz (3. rocz. śm.) 

18:00 + Małgorzata Gunia (int. od Marii Kwie-
cińskiej i Doroty) 

+ Stanisław Świdrak (int. od brata 
Władysława) 

Poza + Bożena Stopyra (int. od Zofii Stopyra-
Wszołek z rodziną) 

+ Julia Ziemska (int. od Wojciecha 

Ziemskiego z rodziną) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od rodziny z 
Żeglec) 

+ Wojciech Okrzesa (int. od Kenarów z 
rodziną) 

Piątek 18.12 

6:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od nadle-
śniczego i pracowników Nadleśnictwa 
Głogów Młp) 

+ Stanisław Świdrak (int. od wnuczki 
Teresy z rodziną) 

18:00 + Maria Munia (w 5. rocz. śm.) 

+ Józef i Józefa (w 13. rocz. śm.) 

+ Beata Węgrzyn (int. od córki Magda-
leny z Michałem) 

Poza + Bożena Stopyra (int. od Renaty i 
henryka Filip) 

+ Julia Ziemska (int. od Marzeny Paw-
łowskiej) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od rodziny 
Lawerów) 

+ Wojciech Okrzesa (int. od rodziny 
Wiatr i Polaków) 

Sobota 19.12 

6:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od człon-
ków grupy wykonującej inwentaryzację 
przyrodniczą) 

+ Małgorzata Gunia (int. od Emilii i 
Józefa Baciorów) 

+ Stanisław Świdrak (int. od syna z 
żoną) 

18:00 + Joanna i Władysław Hap (w 11. rocz. 
śm. Władysława) 

+ Kazimiera i Karol Steliga (w 15. rocz. 
śm. Karola) 

Poza + Bożena Stopyra (int. od rodziny Fili-
pów z Zimnej Wody) 

+ Julia Ziemska (int. od Anety i Mateu-
sza Chłoń) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od koleża-
nek wnuczki Weroniki z Gminnego 
Przedszkola w Tarnowcu) 

+ Stanisław Tomasik (int. od Marii 
Malinowskiej) 

Niedziela 20.12 

7:00 + Józef Musiał (20. rocz. śm.) 

8:30 + Stefania (w 20. rocz. śm.) 

10:00 + Jan (w rocz. śm.) i rodzice 

Poza + Bożena Stopyra (int. od koleżanki Joli 
Kenar) 

+ Julia Ziemska (int. od swatów 
z Bierówki) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od wnuczki 
Pauliny z rodziną) 

+ Stanisław Tomasik (int. od rodziny 
Wojnarowiczów) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław, Stanisława i Wojciech (w 
20. rocz. śm. Stanisławy) 

16:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od kole-
żanek i kolegów z Wydz. Leśnego SGGW 
w Warszawie)  

 

 

 

😊😊😊 

„Żarty Mileny” 
 

Głos z radia: 

- Proszę państwa, czas na poranną gimna-
stykę. Gotowi? Zaczynamy! Góra-dół, góra-

dół... A teraz druga powieka! 

 

***  

Jasio pisze list do świętego Mikołaja:  
- Chciałbym narty, łyżwy, sanki i grypę 

na zakończenie ferii świątecznych. 
 

KATECHEZA 
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 

w KKK 
 
nr. 1422 "Ci zaś, którzy przystępują do 
sakramentu pokuty, otrzymują od miło-
sierdzia Bożego przebaczenie zniewagi 
wyrządzonej Bogu i równocześnie dostę-
pują pojednania z Kościołem, któremu, 
grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się 
do ich nawrócenia miłością, przykładem 
i modlitwą"  
 
Jak jest nazywany ten sakrament?  
nr. 1423 Nazywa się go sakramentem 
nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia 
w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa 
do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, 
od którego człowiek oddalił się przez 
grzech. Nazywa się go sakramentem poku-
ty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną 
drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczy-
nienia ze strony grzesznego chrześcijanina.  
nr. 1424 Nazywa się go sakramentem 
spowiedzi, ponieważ oskarżenie - spo-
wiedź z grzechów przed kapłanem jest 
istotnym elementem tego sakramentu. 
Sakrament ten jest również "wyznaniem", 
uznaniem i uwielbieniem świętości Boga 
oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego 
człowieka. Nazywa się go sakramentem 
przebaczenia, ponieważ przez sakramen-
talne rozgrzeszenie wypowiedziane sło-
wami kapłana Bóg udziela penitentowi 
"przebaczenia i pokoju" Nazywa się go 
sakramentem pojednania, ponieważ 
udziela grzesznikowi miłości Boga przyno-
szącej pojednanie: "Pojednajcie się z Bo-
giem" (2 Kor 5, 20). Ten, kto żyje miłosier-
ną miłością Boga, jest gotowy odpowie-
dzieć na wezwanie Pana: "Najpierw idź 
i pojednaj się z bratem swoim" (Mt 5, 24). 
 


