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Tarnowiec, 20 grudnia 2020 

Drodzy Parafianie! 
Przywykliśmy 
w naszej tradycji 
życzyć sobie przede 
wszystkim zdrowia 
i innych „dodat-
ków”. Niejedno-
krotnie zżymałem 
się 
 na takie życzenia 
przypominając, że 
najważniejszy jest 

Jezus a nie zdrowie. Jednakże dzisiaj w obecnych okolicznościach pra-
gnę powiedzieć że życzę Wam zdrowia! Niech nowo narodzony Jezus 
jaki jest Życiem i Zbawieniem naszym, uzdrowi nasz świat od epidemii. 
Niechaj da zdrowie Kościołowi, czyli każdemu z nas , także ale nie tylko 
Biskupom i kapłanom. Niech Pan uzdrowi nasze serca pełne strachu, 
niepokoju i znużenia. Niech sprawi abyśmy umieli kiedyś z radością 
cieszyć się wesołymi spotkaniami, tłumnym zebraniem na modlitwie, 
serdecznym przytuleniem z najbliższymi. Niechaj pomoże odnowić 
i umocnić to czego słabość uwidoczniła panująca epidemia. Życzę Wam 
także abyście współpracując z łaską Bożą i z Pasterzami Kościoła przeży-
li te świąteczne chwile prawdziwie szczęśliwie, głęboko duchowo oraz 
owocnie dla Waszego życia osobistego i rodzinnego. Te trudności 
i niedogodności są nie tylko wyzwaniem, ale także szansą. Pan Jezus już 
niejednokrotnie udowodnił, że potrafi betlejemski chlew zrobić cen-
trum świata. Niechaj jeszcze raz Pan będzie Waszym Cudem. 

Ks. Proboszcz 

Odpusty na Rok św. Józefa 

Ojciec Święty ogłosił Rok św. Józefa. W związku z nim Penitencjaria 
Apostolska ogłosiła dar specjalnych Odpustów. Dar Odpustu zupełne-
go można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich: spo-
wiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w inten-
cjach Ojca Świętego. Wierni powinni odrzucić wszelkie upodobanie do 
grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w Rokiem św. 
Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostol-
ską.  
Odpust zupełny zostaje udzielony tym, 
którzy: 
- przez przynajmniej 30 minut podejmą 
medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub 
wezmą udział w rekolekcjach lub jedno-
dniowym dniu skupienia obejmującym 
medytację nad osobą Oblubieńca Maryi. 
- idąc za przykładem św. Józefa, spełnią 
uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy  
- w rodzinie lub z narzeczonym/narzeczoną 
odmówią modlitwę różańcową 
- zawierzą codziennie św. Józefowi swoją 
pracę oraz ci, którzy będą się modlić, aby 
każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie a 
także, aby praca wszystkich stawała się 
godniejsza.  
- odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub 
przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, 
według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowane-
go wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan 
poddanych różnym formom prześladowania 
- odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią 
innym akt pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt 
jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1 maja, a także w Święto św. 
Rodziny, 19 dnia każego miesiąca oraz w każdą środę 
W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełne-
go zostaje roszerzony szczególnie na starszych, chorych, konających 
oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą wychodzić z 
domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą 
mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem 
pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym domu, lub tam, 
gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, 
ofiarując cierpienia oraz niedogodności swojego życia.

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16    Ps 89   Rz 16,25-27    Łk 1,26-38 
W życiu nie chodzi o to, aby coś robić dla Boga, ale aby dzia-
łać razem z Bogiem – słuchać i pełnić Jego wolę. Często 
bowiem w naszym życiu chcemy robić dobre rzeczy „dla 
Boga” ale nie są one Jego wolą – On tego w danym momen-
cie od nas nie oczekuje. Słowo Boże zaprasza nas dziś byśmy 
się uczyli słuchać Boga (rozeznawać czego On chce) a wtedy 
wszystko co będziemy czynić będzie udane i będzie napa-
wać nas radością.  

 

 
 

KATECHEZA 
Maryja – "Błogosławiona, która uwierzyła" 

 
Dziewica Maryja urzeczywistnia w sposób najdoskonalszy 
posłuszeństwo wiary. W wierze przyjmuje Ona zapowiedź 
i obietnicę przyniesioną przez anioła Gabriela, wierząc, że "dla 
Boga... nie ma nic niemożliwego" (Łk 1, 37), i dając swoje 
przyzwolenie: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według twego słowa!" (Łk 1, 38). Elżbieta pozdrawia Ją: "Bło-
gosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa po-
wiedziane Ci od Pana" (Łk 1, 45). Z powodu tej wiary wszyst-
kie pokolenia będą Ją nazywały błogosławioną. Zwiastowanie 
Maryi zapoczątkowuje "pełnię czasu" (Ga 4, 4), to znaczy 
wypełnienie czasu obietnic i przygotowań. Maryja jest powo-
łana do poczęcia Tego, w którym zamieszka "cała Pełnia: Bó-
stwo, na sposób ciała" (Kol 2, 9). Boska odpowiedź na Jej 
pytanie: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" 
(Łk 1, 34), mówi o mocy Ducha Świętego: "Duch Święty zstąpi 
na Ciebie" (Łk 1, 35). Posłanie Ducha Świętego jest zawsze 
połączone z posłaniem Syna i skierowane do niego. Duch 
Święty, który jest "Panem i Ożywicielem", zostaje posłany, 
aby uświęcić łono Maryi Dziewicy i w sposób Boski uczynić je 
płodnym; sprawia On, że Maryja poczęła wiecznego Syna Ojca 
w człowieczeństwie, które wziął od Niej. 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 21.12 

6:30 + Stanisław Świdrak (int. od wnuczki z 
rodzinami) 

+ Beata Węgrzyn (int. od męża) 

18:00 + Stanisław Mazur (greg. –int. od rodzi-
ny Kozickich z Czeluśnicy) 

+ Jan i Anna Gunia (w 25. rocz. śm. 
Anny) 

+ Alfred i Stefania Wiśniowscy 

Poza + Julia Ziemska (int. od swatów z Do-
brucowej) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od rodziny 
Żurek z Jedlicza) 

+ Stanisław Tomasik (int. od Róży Matki 
Bożej Zawierzenia) 

+ Jan Czubik (int. od Jasielskiego Sto-
warzyszenia Przedsiębiorców) 

Wtorek 22.12 

6:30 + Małgorzata Gunia (int. od 
Bogumiły i Karoliny Bacior) 

+ Stanisław Świdrak (int. od chrześnia-
ka Mariusza Garbacik) 

+ Beata Węgrzyn (int. od wujka Andrze-
ja z rodziną) 

18:00 + Stanisław Mazur (greg. –int. rodziny 
Bochnia) 

+ Józef i Rudolf Jaskółka 

Poza + Julia Ziemska (int. od siostrzenicy 
Barbary z rodziną) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od rodziny 
Dzwonkowiczów) 

+ Stanisław Tomasik (int. od sąsiadki 
Ani) 

+ Jan Czubik (int. od firmy ERKO z Cze-
luśnicy) 

Środa 23.12 

6:30 + Józef Bochnia 

+ Stanisław Świdrak (int. od chrześnia-
ka Dariusza Garbacika) 

+ Beata Węgrzyn (int. od rodziny Jasio-
nów) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Stanisław Mazur (greg. –int. rodziny 
Bochnia) 

Poza + Julia Ziemska (int. od Marii Dąbrow-
skiej z rodziną) 

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

+ Stanisław Tomasik (int. od sasiadów 
Nowak) 

+ Jan Czubik (int. od Burmistrza Koła-
czyc i pracowników Urzędu) 

Czwartek 24.12 

6:30 + Teresa i Stanisław Bek 

+ Stanisław Mazur (greg. –int. rodziny 
Świdraków i Mytowicz) 

+ Danuta Sanocka (w 15. rocz. śm., int. 
od syna Leszka z rodziną) 

+ Beata Węgrzyn (int. od rodziny Jani-
ków) 

+ Janina Tomasik 

Poza + Julia Ziemska (int. od koleżanek z 
pracy GS Tarnowiec) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od Doroty 
Krzysztyniak) 

+ Stanisław Tomasik (int. od rodziny 
Goleniów i Forców z Brzezówki) 

+ Jan Czubik (int. od Stowarzyszenia 
„Kraina Wiedzy” w Umieszczu 

00:00 + Stanisław, Anna, Henryk Busziak 

+ Cecylia Wróbel (w 1. rocz. śm.) 

+ Józefa (w 12 rocz. śm.) i Józef 

+ Kazimiera i Tadeusz Goleń 

+ Konrad Hap (w 3 rocz. śm.) 

Piątek 25.12 Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

7:00 + Adam i Józef Marszałek 

8:30 + Maria Wiśniowska 

10:00 + Stanisław Mazur (greg. –int. od spo-
łeczności liceum im. M. Konopnickiej w 
Jedliczu) 

Poza + Julia Ziemska (int. od Joanny i Pawła 
Kisiołek) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od sasiada 
Lesława z rodziną) 

+ Stanisław Tomasik (int. od rodziny 
Sanockich z Sądkowej) 

+ Jan Czubik (int. od Niepublicznego 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Umieszczu) 

11:30 Za parafian 

+ Mieczysław Delimata i jego rodzice 

16:30 O zdrowie dla Józefy 

Sobota 26.12 Święto św. Szczepana 

7:00 + Henryk Czekański i Konrad Hap 

8:30 Dziękczynna z okazji 85. urodzin, z 
prośbą o Boże błogosławieństwo 

10:00 + Stanisław (w 15. rocz. śm.) i Kazimie-
ra 

Poza + Julia Ziemska (int. od Heleny Pawłow-
skiej i rodziny Garbacików) 

+ Stanisław Tomasik (int. od rodziny 
Urbaników z Jasła) 

+ Jan Czubik (int. od Rady Rodziców ze 
Szkoły w Umieszczu) 

+ Józef Styś (int. od Marii Pac z rodziną) 

11:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. od pani 
Grażyny Zagrobelny, Dyrektor RDLP w 
Krośnie) 

+ Marian Pac (w 20. rocz. śm.) 

16:30 Dziękczynna w 40 rocz. ślubu Heleny i 
Jerzego, z prośbą o Boże błogosławień-
stwo 

Niedziela 27.12 

7:00 + Stefnia i Władysław Bigos 

8:30 + Apolonia i Jan Grzesik 

10:00 + Tadeusz Wojnarowicz  

+ Władysława Grzyb (w 14. rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od rodziny 
Kozików z Szebni) 

+ Jan Czubik (int. od Klubu Sportowego 
„DRAGON” Nowy Glinik) 

+ Józef Styś (int. od rodziny Chudych) 

+ Roman Rozpara (int. od koleżanki i 
kolegi z pracy synowej Marii) 

11:30 Za parafian 

16:30 + Stanisław Mazur (greg. –int. Nadle-
śniczego i Nadlesnictwa Strzyżów) 

 
*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

„Żarty Mileny” 😊 
 

Przedszkolak pyta kolegę: 
- Co dostałeś na gwiazdkę? 

- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz lepsze pre-

zenty! 
- To super prezent! Dzięki niej zara-

biam codziennie złotówkę! 
- W jaki sposób? 

- Tata mi daje, żebym przestał trąbić! 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. Ostatnie roraty od poniedziałku do 
czwartku o godz. 6:30. 
2. Nowenna do Dzieciątka Jezus ponie-
działek, wtorek, środa  o godz. 17:30, 
w czwartek rano po ostatnich Roratach. 
3. Dzisiaj w niedzielę po południu stra-
żacy będą chodzić z kalendarzami. 
4, Paczki dla potrzebujących z parafii 
oraz na Paczuszkę dla Maluszka można 
składać do poniedziałku rano. 
5. Koło Biblijne będzie można znaleźć na 
naszym kanale Youtube oraz na Facebo-
oku. 
6. W tym i w następnym tygodniu ado-
racja będzie od środy wieczorem. Roz-
poczęcie Mszą świętą o godz. 20:00 
w środę, zakończenie o godz 11:30 
w czwartek. 
7. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w 
dniu wczorajszym. W tym tygodniu 
prosimy grupę 3., 4. i 5. z Umieszcza. 
Prosimy o zachowanie procedur sani-
tarnych. 
8. Przypominamy o dyspensie księdza 
biskupa od uczestnictwa we Mszy świę-
tej w niedziele i święta nakazane. Za-
chęcamy do korzystania z transmisji. 
Przypominamy o obowiązku brania 
karteczek, które wyznaczają liczbę wier-
nych w kościele według rozporządzeń 
państwowych. Nie twórzmy niezręcz-
nych sytuacji dla nas wszystkich. W Boże 
Narodzenie będzie zwiększona liczba 
Mszy świętych. Chcemy dać możliwość 
większej ilości wiernych do uczestnictwa 
we Mszy świętej. Zachęcamy, aby będąc 
już raz w kościele, pozostałe razy modlić 
się na zewnątrz kościoła lub za pośred-
nictwem transmisji. Zachęcamy także do 
indywidualnego nawiedzania szopki 
poza godzinami Mszy świętych. 
9. W Uroczystość Bożego Narodzenia 
Msze święte: pasterka o północy, na-
stępnie 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:30, 
15:00, 16:30, 18:00, 20:00. 
10, W święto św. Szczepana i w niedzie-
lę porządek Mszy świętych zwyczajny. 
11. W święto św Szczepana będzie 
zbiórka do puszek na Caritas parafialny, 
na fundusz awaryjny. 
12, Składka mszalna do koszyków za 
ławkami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


