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Tarnowiec, 27 grudnia 2020 

SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ 

Parafia to wiele różnych posług i wspólnot. Niosą one wśród nas szczególną odpo-
wiedzialność i troskę za różne działy działania naszej parafii. Do nich dołączamy i oni 
nam posługują w ciągu całego roku. Są niejako szkieletem wspólnoty parafialnej 
animując różne przestrzenie życia religijnego. Serdeczne podziękowanie za cało-
roczną odpowiedzialność i zaangażowanie w służbie Jezusowi i Jego Kościołowi kie-
rujemy do następujących osób: Szafarze nadzwyczajni i panie katechetki; Caritas 
parafialny; Grupa dekoracyjna; Pracownicy i Rada Parafialna; Grupy modlitewne 
i formacyjne; Obrońcy życia nienarodzonych; Grupa techniczna; Osoby posługujący 
przy liturgii (czytania, modlitwa wiernych, zbieranie składki, posługa przy ołtarzu, 
schola, śpiewający psalm); Grupa sklepikowa; Przygotowujący gazetkę i obsługę 
internetową parafii. Serdeczne Bóg Wam zapłać. 

ks. Proboszcz 
 
„Czas odmierzamy biciem serca” 

W poniedziałek 21. 12. 2020 r. wszyst-
kie dary składane przez Was pod choinką 
akcji „Paczuszka dla Maluszka”, trafiły do 
miejsca przeznaczenia, czyli do Hospicjum 
dla Dzieci w Rzeszowie. Wszystko przeka-
zaliśmy tak, jak było zapakowane. Można 
było zauważyć, że asortyment trafnie 
odpowiadał potrzebom dzieciaków. Każda 
ofiarowana przez Was pomoc przyczynia 
się do polepszenia warunków leczenia 
pacjentów i sprawia, że wiara w Dobro nie 
gaśnie.  

Z wiadomych powodów nie mieliśmy 
możliwości aby odwiedzić Maluchy, prze-
kazujemy jednak serdeczne podziękowa-
nie i życzenia zdrowych i radosnych świąt 
Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym 
wszystkim Parafianom od Pacjentów 
i Pracowników Hospicjum.  

Fundacja Podkarpackim Hospicjum dla 
Dzieci, której mottem jest „Czas odmie-
rzamy biciem serca”, od 14 lat funkcjonuje 

dzięki dobroczynności i ofiarności wielu 
instytucji publicznych, szkół, organizacji, 
dzięki wspaniałej postawie ludzi dobrej 
woli, wolontariuszy medycznych i akcyj-
nych. Dobro dziecka i jego rodziny jest tu 
na pierwszym miejscu. Opieka hospicyjna 
działa w ramach Hospicjum Domowego – 
obejmuje dzieci przebywające w domach 
rodzinnych, oraz Hospicjum Stacjonarne, 
dla dzieci, które muszą być leczone na 
oddziale. Do tej pory z pomocy skorzysta-
ło prawie 1000 osób. Dom Hospicyjny nie 
jest miejscem, w którym czeka się na 
śmierć. Tutaj tętni życie. Pod profesjonal-
ną opieką personelu medycznego, w przy-
jaznej atmosferze, rodziny uczą się opieki 
nad chorymi dziećmi, spędzając z nim 
bezcenne chwile. Dzielą się doświadcze-
niem, razem też świętują. Jest tu również 
Opieka Perinanatalna dla oczekujących 
narodzin chorego dziecka. Rodzice mogą 
liczyć na wsparcie psychologa, lekarza 
neonatologa, położnej, którzy wraz z nimi 
opracują scenariusz przyjęcia dziecka na 
świat. Pomoc jest udzielana w każdej 
trudnej sytuacji. Ruch hospicyjny jest 
nierozłącznie związany z chrześcijańską 
wrażliwością na chorobę i cierpienie dru-
giego człowieka. Niejako odpowiada na 
słowa Chrystusa „Idźcie i głoście: Bliskie 
już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie 
chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczysz-
czajcie trędowatych, wypędzajcie złe du-
chy!“ (Mt 10,7). 

Małgorzata 

 
Jak co roku wielu z nas włączyło się 

hojnie w akcje organizowane przez 
Caritas. Serdecznie dziękujemy za 
złożone dary dla potrzebujących 
z parafii, z których przygotowano 
paczki dla 34 rodzin i osób samotnych. 
Dziękujemy także za zakupione Świece 
Wigilijne, z których dochód wspiera 
dzieci w potrzebie w całej Polsce po-
przez organizację wakacyjnego wypo-
czynku, posiłków, stypendiów oraz 
umożliwia  rehabilitację i leczenie. 

Wszystkich darczyńców polecamy 
w naszych modlitwach. 

Parafialny Zespół Caritas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

Rdz 15, 1-6.21,1-3   Ps 105   Hbr 11, 8. 
11-12. 17-19   Łk 2,22-40 

 
Dzisiejsze słowo szczególnie ważne 
powinno być dla rodziców, zarówno 
tych, którzy mają małe dzieci, jak i tych, 
których dzieci są już dorosłe. Pan Bóg 
pokazuje nam, że potomstwo jest Jego 
darem. Rodzice winni wychowywać 
swoje dzieci w świadomości, że nie 
należą one do nich. Są własnością Pana 
Boga. W takim kluczu możemy dziś 
patrzeć na Abrahama, który jest gotów 
złożyć swojego syna w ofierze oraz na 
Maryję i Józefa, którzy przynoszą małe-
go Jezusa, aby Go „przedstawić” 
w świątyni – oddać Bogu.  
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 28.12 Święto Świętych Mło-
dzianków 
7:00 + Matylda i Aleksander  

Poza + Stanisław Mazur (greg. –int. od 
Teresy Faber z rodziną) 

18:00 W intencji rodziny o Boże błogo-
sławieństwo 

+ Beata Węgrzyn (int. od rodziny 
Wojtasów) 

+ Beata Lepucka (int. od wpółpra-
cowników Bepolplast) 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od rodzi-
ny Hołubinków z Zabrza) 

+ Jan Czubik (int. od Społeczności 
Szkolnej z Nowego Glinika) 

+ Józef Styś (int. od Janiny Sanoc-
kiej) 

+ Roman Rozpara (int. od Wiesława 
i Agaty) 

Wtorek 29.12 

7:00 O zdrowie Bartka  

+ Beata Węgrzyn (int. od Anny 
Węgrzyn) 

Poza + Stanisław Mazur (greg. –int. od 
Witolda i Joanny Krzepek z dziećmi) 

18:00 + Eleonora i Andrzej Jaskółka i 
zmarli z rodziny 

+ Karolina Syrek (w 13. rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od sąsia-
dów Pietrzak) 

+ Jan Czubik (int. od pracowników 
Gminnego Ośrodka Kultury w Tar-
nowcu) 

+ Józef Styś (int. od chrześnicy Ilony 
z mężem) 

+ Roman Rozpara (int. od Danuty i 
Grzegorza z rodzinami) 

Środa 30.12 

7:00 + Stanisław Mazur (greg. –int. od 
Agnieszki i Romualda Ptak) 

+ Andrzej Stalmach (int. od syna 
Rafała z rodziną) 

18:00 + Beata Węgrzyn (int. od koleżanki 
Józefy z rodziną) 

+ Maria Leśniak 

Poza Za ofiarodawców 

+ Stanisław Tomasik (int. od sąsia-
dów Biernackich) 

+ Jan Czubik (int. od Dyrekcji i 
pracowników Gminnego Żłobka w 
Tarnowcu) 

+ Józef Styś (int. od Dyrekcji, nau-
czycieli i pracowników Szkoły Pod-
stawowej w Jedliczu) 

+ Roman Rozpara (int. od rodziny 
Zawadowiczów) 

Czwartek 31.12 

7:00 + Katarzyna Kostur (int. od koleża-
nek z poczty) 

W int. maturzystów z Liceum Peda-
gogicznego w Gorlicach (w 52 
rocznicę matury) 

Poza + Andrzej Stalmach (int. od swato-
wej z Faliszówki) 

15:00 W intencji Panu Bogu wiadomej 

Zmarli z rodzin Chmura i Stanek 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od rodzi-
ny Sanockich, Helena, Maria i Kazi-
mierz Sanoccy) 

+ Jan Czubik (int. od Anny i Jana 
Ochałów z rodziną) 

+ Józef Styś (int. od kuzynki i rodzi-
ny Twarduś) 

+ Roman Rozpara (int. od rodziny 
Gałuszków z Czeluśnicy) 

Piątek 01. 01 Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki 

7:00 + Jan Godzisz, Józefa i Władysław 
Hajduk 

10:00 + Józef Bućko (greg. – rozpoczęcie) 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od rodzi-
ny Kuźniarowiczów) 

+ Jan Czubik (int. od Elżbiety Kula – 
Notariusza w Jaśle i pracowników 
Kancelarii Notarialnej) 

+ Józef Styś (int. od OSP Wrocanka) 

+ Roman Rozpara (int. od sąsiadów 
Kucharskich) 

11:30 Za parafian 

+ Józef Bochnia (w 24. rocz. śm.), 
Janina i Józef Kozioł 

16:30 + Józefa Radoń (15. rocz. śm.) 

Sobota 02.01 św. Bazylego i Grzegorza z 
Nazjanzu 

7:00 
 

+ Józef Bućko (greg.) 

+ Henryk Biernacki  

Poza + Andrzej Stalmach (int. od córki 
Agnieszki z dziećmi) 

18:00 O błogosławieństwo Boże dla Mie-
czysława w 84 urodziny 

+ Zdzisław Baca 

Poza  + Stanisław Tomasik (int. od Lucyny 
i Zygmunta Sanockich) 

+ Jan Czubik (int. od Elżbiety Kula – 
Notariusza w Jaśle i pracowników 
Kancelarii Notarialnej) 

+ Józef Styś (int. od Zbigniewa 
Lawery z rodziną) 

+ Roman Rozpara (int. od Janiny 
Delimata z rodziną) 

Niedziela 03.01 

7:00 + Józef Bućko (greg. 

10:00 O zdrowie i błogosławieństwo Boże 
dla sióstr i ich rodzin z Róży NMP 
Niepokalanie Poczętej 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od Grze-
gorza Rozpary z rodziną) 

+ Jan Czubik (int. od Stowarzyszenia 
„Budowy Pomnika Chrystusa Króla” 

+ Józef Styś (int. od rodziny Lawe-
rów z Czeluśnicy) 

+ Roman Rozpara (int. od Krzyszto-
fa i Ewy) 

11:30 Za parafian 

+ Mieczysław Delimata (z okazji 
imienin) 
 

16:30 + Genowefa Bobusia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Drodzy Parafianie! 

Życzymy Wam, aby radość z przyjścia 
Chrystusa na świat 
towarzyszyła Wam 
w każdym momencie 
Waszego życia. Niech 
miłość, nadzieja i pokój 
wypełniają Wasze 
serca i Wasze domy. Niech dobry Bóg 
obdarza Was zdrowiem, którego wartość 
szczególnie doceniamy w tym niełatwym 
czasie.  

Spotkajmy się przy stajence 
i zapatrzeni w Maryję i Józefa uczmy się 
dawać Chrystusa światu, a rozważając 
tajemnice Wcielenia odkrywajmy jak 
wielką miłością obdarzył nas Bóg, że 
zechciał stać się jednym z nas. Radośnie 
przeżywajmy Okres Bożego Narodzenia! 

Redakcja Gazetki Parafialnej 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu wypada: w poniedziałek 
święto Świętych Młodzianków, w piątek 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 
2. Od tego tygodnia Msza poranna w tygo-
dniu o godz. 7:00. 
3. Nowenna do Matki Bożej jak zawsze 
w środę o godz. 17:30. 
3. W czwartek Msza na zakończenie Roku 
o godzinie 15:00. Nie będzie Mszy o godz. 
18:00. 
4. W Nowy Rok (Uroczystość Świętej Bożej 
Rodzicielki) nie obowiązuje wstrzemięźli-
wości od pokarmów mięsnych. Porządek 
Mszy można znaleźć na stronie parafii. 
5, Koło Biblijne można znaleźć na naszym 
kanale Youtube oraz na Facebooku. 
6. W sobotę nabożeństwo pierwszosobot-
nie o godzinie 17:00. 
7. Prace Konkursu Bożonarodzeniowego dla 
dzieci można oglądnąć w kaplicy na górze 
obok Matki Bożej. 
8. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
prosimy grupę 6. i 7. z Umieszcza oraz 
1. z Brzezówki. Prosimy o zachowanie pro-
cedur sanitarnych. 
9. Dziękujemy: 
- za dary złożone dla potrzebujących 
z parafii oraz na Hospicjum w Rzeszowie 
- za ofiary do puszek złożone w święto św. 

Szczepana na Caritas parafialny 

- jednemu z naszych parafian za 

dofinansowanie zakupu nowych figur do 

szopki 

10. Składka mszalna do koszyków za ław-
kami. 


