
 Nr 1 (132), II Niedziela po Bożym Narodzeniu 

 

                     TYGODNIK SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ZAWIERZENIA W TARNOWCU 
                                          

          W   S E R C U   M A R Y I 
                              www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl                         

  
 

 

Tarnowiec, 3 stycznia 2021 

Apostołka optymizmu i radości 
 
Zwyczajne życie każdego 

chrześcijanina jest nacechowane 
umiłowaniem woli Bożej i wytrwałym jej 
realizowaniem w najtrudniejszych nawet 
czasach, to nic innego, jak świętość na co 
dzień. Przykładem tej świętości jest życie i 
działalność Urszuli Ledóchowskiej, którą 
oglądamy na jednym z witraży w naszym 
Kościele. Poszukajmy przejawów Bożej 
miłości w tej postaci. Żyła w latach 1865-
1939 i wcale nie były to czasy łatwiejsze, 
niż te w których żyjemy obecnie. 
Przypatrując się postawie św. Urszuli 
Ledóchowskiej, postaram się poszukać 
obrazu Boga w tej postaci, cytując Jej kilka 
myśli.  

„Daj mi poznać serce Twoje, a potem 
daj mi poznać moje serce” 

Kontemplowanie Serca Jezusa 
Konającego z miłości do człowieka  
i złączenie z Nim całego życia uczyniło ją 
bohaterką świętości. Przestrzegała, by nie 
dopuścić, że w sercu jest niepokój  
i nieufność Jezusowi. A jaka dla mnie  
z tego nauka? Mam płacić miłością za 
miłość Boskiego Serca ku mnie, ale przede 
wszystkim miłością czynu.  

„Jezu, Ty przebywasz dla mnie  
w Tabernakulum, Ty na mnie czekasz, by 
Tobie wszystko powiedzieć”  

I oto zadanie mojego życia – nigdy nie 
mogę być samotna i opuszczona, mogę w 
każdej trudności liczyć na Niego. Mam 
silną wiarę, wiem, że jest w Tabernakulum 
i w Komunii Świętej i jest moim 
Przewodnikiem do nieba 

„Modlitwa to nieustanne 
przebywanie z Jezusem”  

Święta Urszula Ledóchowska nic 
lepszego nie radziła jak Oremus – módlmy 
się. Pamiętajmy, by modlić się nie tylko za 
siebie. Ale za cały Kościół, cały świat, no  
i że modlitwa bez pracy, nie uświęca.             

„Bądź wola Twoja” 
Czy moja wola jest ściśle związana  

z wolą Bożą? Św. Urszula rozumiała wolę 
Bożą zarówno w radości jak i cierpieniu,  
w zdrowiu i chorobie, zawsze i wszędzie. 
Przypatrując się postawie Tej świętej, 
zawsze pełnej życzliwości, dobroci  
i szacunku dla wszystkich ludzi, 
niezależnie od światopoglądu  
i narodowości, mogę powiedzieć, że Jej 
miłość do bliźniego brała początek  
z miłości do Boga. Zasady miłości 
Chrystusowej wpajała młodzieży, ucząc ją 
relacji z żywym Bogiem w Eucharystii  
i Ewangelii. Nawiązując do tytułu artykułu, 
to z postawy pokory, prostoty i ufności 
wobec Boga, rodziła się jej pogoda ducha, 
którą emanowała na każdego człowieka, 
sama rozsiewała dobroć i radość, nawet 
swoje siostry nazwała: apostołki 
uśmiechu. Droga św. Urszuli 
Ledóchowskiej została zaaprobowana 
przez Kościół i potwierdzona przez 
samego Boga łaskami i cudami. Jan Paweł 
II podczas kanonizacji 18.05. 2003 roku 
powiedział; Była w swoich czasach 
apostołką nowej ewangelizacji, dając 
swym życiem i działaniem dowód, że 
miłość ewangeliczna jest zawsze aktualna  
i skuteczna. 29 maja, wraz z całym 
Kościołem Powszechnym obchodzimy 
liturgiczne wspomnienie św. Urszuli 
Ledóchowskiej. Zaprzyjaźnijmy się z tą 
Świętą, która potrafiła życie wewnętrzne, 

łączyć z radosną służbą ludziom i za to 
trafiła do nieba, co powinno stać się 
również udziałem nas wszystkich, nawet 
jeśli nasza podobizna nigdy nie znajdzie 
się na świętych obrazkach.                                                                                                                                                        

Teresa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katecheza 
Fragmenty Listu Apostolskiego papieża 
Franciszka ogłaszającego rok św. Józefa 

 
Patris corde – ojcowskim sercem: tak Józef 
umiłował Jezusa, nazywanego we wszystkich 
czterech Ewangeliach „synem Józefa”. 
Ojciec umiłowany. Św. Paweł VI zauważa, że 
jego ojcostwo wyrażało się konkretnie w tym, 
że „uczynił ze swego życia służbę, złożył je  
w ofierze tajemnicy wcielenia i związanej z nią 
odkupieńczej misji; posłużył się władzą, 
przysługującą mu prawnie w świętej Rodzinie, 
aby złożyć całkowity dar z siebie (...)” 
Ojciec czuły. Józef uczy nas, że posiadanie 
wiary w Boga obejmuje również wiarę, że 
może On działać także poprzez nasze lęki, 
nasze ułomności, nasze słabości. Uczy nas 
także, że pośród życiowych burz nie 
powinniśmy bać się oddać Bogu ster naszej 
łodzi.  
Ojciec posłuszny W każdych okolicznościach 
swojego życia Józef potrafił wypowiedzieć 
swoje „fiat”, jak Maryja podczas 
Zwiastowania i Jezus w Getsemani.  
Ojciec przyjmujacy Józef nie jest człowiekiem 
biernie zrezygnowanym. Jego uczestnictwo 
jest mężne i znaczące. Akceptacja jest 
sposobem, w jaki przejawia się w naszym 
życiu dar męstwa, który otrzymujemy od 
Ducha Świętego. Jedynie Pan może dać nam 
moc, aby przyjąć życie takim, jakim jest (...).  
Ojciec z twórczą odwagą Józef jest 
człowiekiem, przez którego Bóg troszczy się  
o początki historii odkupienia. Jest on 
prawdziwym „cudem”, dzięki któremu Bóg 
ocala Dziecię i Jego Matkę. Bóg działa ufając 
w twórczą odwagę tego człowieka (...).  
Ojciec – człowiek pracy Święty Józef był 
cieślą, który uczciwie pracował, aby zapewnić 
utrzymanie swojej rodzinie. Od niego Jezus 
nauczył się wartości, godności i radości tego, 
co znaczy móc spożywać chleb, który jest 
owocem własnej pracy.  
Ojciec w cieniu Szczęście Józefa nie polega na 
logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy 
w tym człowieku nie dostrzegamy frustracji,  
a jedynie zaufanie.  
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Poniedziałek 4.01 

7:00 + Stanisław (w 18 rocz. śm.) 

Poza O zdrowie Joanny i szczęśliwą 
operację 

18:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Alfreda Krzysztyniak (int. od 
chrześnicy Anny z rodziną) 

+ Andrzej Stalmach (int. od córki 
Natalii z rodziną) 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od Sylwii i 
Janusza Wojdyła z rodziną) 

+ Jan Czubik (int. od firmy WIETPOL 
AEROSPACE) 

+ Józef Styś (int. od koleżanek 
synowej z pracy) 

+ Roman Rozpara (int. od 
koleżanek z pracy wnuczki 
Aleksandry) 

Wtorek 5.01 

7:00 + Andrzej Stalmach (int. od siostry 
Michaliny Chojnickiej z córką 
Haliną) 

+ Zenon Woźniak (int. od siostry 
Jadwigi z mężem) 

18:00 + Józef Bućko (greg.) 

O potrzebne łaski dla Heleny w 91. 
urodziny 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od 
koleżanek córki Jolanty z Zielonego 
Koszyka w Czeluśnicy) 

+ Jan Czubik (int. od firmy 
WIEDGAL) 

+ Józef Styś (int. od chrzestnej 
Agnieszki Halerz z rodziną) 

+ Roman Rozpara (int. od Wandy 
Misiak) 

Środa 6.01  
Uroczystość Objawienia Pańskiego 

7:00 + Maria Leśniak 

8:30 Podziękowanie za łaski otrzymane 
w zakończonym roku 2020 przez 
rodziny z gr. XVIII z Tarnowca 

10:00 + Stanisław, Czesław, Kunegunda 
Wais 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od 
swatowej z Gliniczka) 

+ Jan Czubik (int. od Małgorzaty i 
Piotra Wietecha z rodziną) 

+ Józef Styś (int. od rodziny 
Polaków z Wrocanki) 

+ Roman Rozpara (int. od Heleny 
Kisiołek) 

11:30 Za parafian 

+ Józef Bućko (greg.) 

18:00 Za ofiarodawców 

Czwartek 7.01 

7:00 + Andrzej Stalmach (int. od siostry 
Marii z rodziną) 

+ Zenon Woźniak (int. od Joli i 
Tomka z dziećmi) 

18:00 + Józef Bućko (greg.) 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od 
szwagierki Łucji z rodziną) 

+ Jan Czubik (int. od rodziny 

Popielarz wraz z córkami) 

+ Józef Styś (int. od Hańbów z 
Potakówki) 

+ Roman Rozpara (int. od rodziny 
Muzyków i Janasów) 

Piątek 8.01 

7:00 + Zenon Woźniak (int. od rodziny 
Sołościuków) 

18:00 + Józef Bućko (greg.) 

+ Andrzej Stalmach (int. od brata 
Władysława i bratanicy Małgorzaty) 

+ ojciec Rufin Juraszek 

Poza + Stanisław Tomasik (int. od 
rodziny Żołędziów i Maślaków) 

+ Jan Czubik (int. od kuzynek 
Karoliny i Eugenii) 

+ Józef Styś (int. od chrzestnej 
Doroty z rodziną) 

+ Roman Rozpara (int. od rodziny 
Michalskich z Umieszcza) 

Sobota 9.01 

7:00 
 

+ Joanna, Franciszek i Zdzisław 

+ Andrzej Stalmach (int. od 
sąsiadów Zwiszów) 

+ Henryk Drozdowicz 

18:00 + Kinga Grabowska 

Poza  + Józef Bućko (greg.) 

+ Stanisław Tomasik (int. od 
rodziny Janasów, Muzyków i 
Bigusów) 

+ Jan Czubik (int. od Marty Soboń z 
rodziną) 

+ Józef Styś (int. od rodziny 
Gawronów z Majscowej) 

+ Roman Rozpara (int. od sąsiadów 
z ulicy) 

Niedziela 10.01 

7:00 + Józef Kopczak 

10:00 O potrzebne łaski dla Iwony i Pawła 
i spokój duszy Teresy 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny 
Orzechowicz z Wrocanki) 

+ Józef Styś (int. od kuzyna Henryka 
z rodziną) 

+ Roman Rozpara (int. od sąsiadów 
z ulicy) 

+ Stefan Bielski (int. od sasiadów 
Biernackich) 

11:30 Za parafian 

+ Jan Filar 

16:30 + Józef Bućko (greg.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziś o 16:00 Różaniec ze zmianą 
tajemnic różańcowych. 

2. W środę Uroczystość Objawienia 
Pańskiego (Trzech Króli). Porządek Mszy 
z Uroczystości: we wtorek o godz. 18:00, 
w środę o godz. 7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 
13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 20:00. Tak jak 
przez dwa ostatnie razy gdy była 
zwiększona liczba Mszy świętych, 
spróbujmy rozłożyć się równomiernie, 
przychodząc także na wieczorne Msze 
święte i pamiętając o limicie wiernych.  
W tym dniu składka mszalna 
przeznaczona jest na misje. Nowenna do 
Matki Bożej o godz. 17:30. 

3. W czwartek dodatkowa Msza święta  
o godz. 20:00, a po niej całonocna 
adoracja. Adoracja kończy się w piątek  
o godz. 11:30. 

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

5. Kolędowe spotkania duszpasterskie 
bedą przebiegać według następującego 
porządku. Na rozpoczęcie grup z danej 
wioski będzie Msza w intencji wioski.  
W tej Mszy pozostałe grupy mogą 
uczestniczyć przez internet. Następnie 
będą spotkania po kilka grup według 
wyznaczonej kolejności. Dobrze aby  
z domu był nie więcej niż jednen 
przedstawiciel. Spotkanie składa się  
z: modlitwy w czasie Mszy, poświęcenia 
przyniesionej przez Was wody, rozmowy 
duszpasterskiej w kościele. W tym 
tygodniu zapraszamy: poniedziałek 18.00 
grupa 1. i 2. z Brzezówki , piątek 18.00 
grupa 3. i 4. z Brzezówki. 

6. W zakrystii są do odebrania rozpiski 
Mszy pogrzebowych za śp. Stefana 
Bielskiego, Franciszka Budnika, Jerzego 
Famurata, Józefa Bacior, Jerzego Olbrota, 
Stanisława Machowskiego i Janinę 
Dwernicką. Można je znaleźć także na 
stronie parafii. 

7. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
prosimy grupę 2., 3. i 4. z Brzezówki. 
Prosimy o zachowanie procedur 
sanitarnych. 

 

Rok 2020 w liczbach 
 

Chrzty: 37 (2019: 43) 
Małżeństwa: 16 (2019: 19) 

Bierzmowanych: 53 (2019: 72) 
Pogrzeby: 72 (2019: 62) 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ  Syr 24,1-2.8-12   

 Ps 147B   Ef 1,3-6.15-18 J 1,1-18 

Usłysz dzisiaj słowo mówiące o Bogu, który 
zamieszkał wśród nas ludzi. Jezus chce 
mieszkać w twoim domu, nie tylko na 
obrzeżach twojego życia. Żyjesz z Nim pod 
jednym dachem? 

Poszukujemy... osoby, która zajęłaby 
się korektą – poprawianiem błędów  

i wyłapywaniem literówek przy 
przygotowaniu gazetki. Szczegóły u 

księdza Łukasza.  


