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Tarnowiec, 28 marca 2021 

Rozgrzani Bożą Miłością 
Nasza wspólnota parafialna, przygotowu-

jąc się do Świąt Wielkiej Nocy od 23-25 marca 
przeżywała rekolekcje wielkopostne prowa-
dzone przez ks. dr Łukasza Hendzla. Codzien-
nie nauka rekolekcyjna rozpoczynała się Mszą 
świętą, a było ich w ciągu dnia trzy. Ze wzglę-
du na tematykę nauk, program został tak 
przygotowany, aby przy zachowaniu norm 
bezpieczeństwa, każdy znalazł coś dla siebie, 
zarówno dorośli jak i małżeństwa z większym 
lub mniejszym stażem, mogli bezpiecznie 
przyjść do świątyni i otworzyć swoje serce na 
słowo Boże.  

Zamknięte szkoły, trudności z wykonywa-
niem obowiązków zawodowych, przesunięte 
wydarzenia – tak epidemia pozbawiła nas 
wszystkiego na czym dotychczas opieraliśmy 
swoje regularne, zaplanowane życie.  

 
Zaraz, zaraz, a….Boża Miłość ? Tak właśnie 

nazwany był cykl rozważań rekolekcyjnych. 
Rekolekcje to pewien wysiłek duchowy, to 
czas rozpalania naszych serc. 
Nasze życie toczy się na dwóch poziomach 
zewnętrznym (widocznym) i wewnętrznym – 
duchowym, tym niewidocznym, często ci-
chym, pogmatwanym i zagubionym. Każdy 
czas i każda droga zainteresowania się Bo-
giem jest dobra, by stanąć wobec Niego 
z czystym sercem i nawiązać z Nim relację. 
Pozostawanie myślami jedynie na ziemi, za-
myka nam drogę do nieba, które Chrystus 
nam otworzył swoją śmiercią i zmartwych-
wstaniem. Unikajmy więc lenistwa, które 
zabiera nam czas na uczestnictwo we Mszy 
świętej i w sakramentach. 
W drugim dniu rozważaliśmy naszą wiarę i jej 
wytrwałość. To jest cnota, która prowadzi nas 

do Boga. Abyśmy nigdy nie zapomnieli tej 
drogi i na niej nie zbłądzili, wsłuchujmy się 
w swoje sumienie – a owoce przyjdą same.  
Kolejny dzień to uroczystość Zwiastowania 
Pańskiego, zakończenie rekolekcji, a zarazem 
Dzień Świętości Życia i przyjęcie do Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego.  

Patronem tegorocznych rekolekcji był św. 
Józef – bohater na ciemność, którą przeżywa 
człowiek niewiedzący, dokąd iść. Zawsze po 
rekolekcjach pozostaje we mnie taki niedosyt 
– czy uświadomiłam sobie, że Bóg naprawdę 
mnie kocha? Czy dostrzegam w swoim życiu 
dużo dobra, które pochodzi od Boga? Czy 
pozwoliłam pochwycić się Bożej miłości? 
Niech nadzieja wlana w serce każdego z nas 
podczas tych rekolekcji, pozwala wierzyć, że 
Duch Święty zstąpi na nas i rozleje miłość 
pośród wszystkich parafian. Bóg będzie nas 
wspomagał, a reszta zależy już od nas; czy 
szansę wykorzystamy, czy odłożymy na półkę. 
Kończąc te święte ćwiczenia duchowe ks. 
proboszcz podziękował rekolekcjoniście za 
przyjęcie zaproszenia i polecił Go naszym 
modlitwom.                                          Teresa M. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Mk 11, 1-10   Iz 50,4-7   Ps 22   Flp 2,6-

11   Mk 14,1-15,47 
Wchodzimy w Wielki Tydzień – w wyda-
rzenia zbawcze: Mękę, Śmierć i Zmar-
twychwstanie Jezusa. W dzisiejszej Liturgii 
Słowa odkrywamy Jezusa, który wsłuchany 
w Ojca, wypełnia Jego wolę, którą jest 
zbawienie ludzi. 
Warto przyjrzeć się postawie Jezusa, który 
nie tyle poddaje się wydarzeniom, które na 
Niego spadają, ale niejako sam jest ich 
„autorem”. Będąc Bogiem wie, co się wy-
darzy. Zapowiada krok po kroku kolejne 
wydarzenia i rzeczywiście się one realizują, 
a gdy nadchodzą w wielkim pokoju ducha 
wchodzi w nie. Nie szarpie się, przez swój 
pokój niejako panuje nad nimi - nad burzą, 
która wokół Niego trwa. Zo bacz takiego 
Zbawiciela w dzisiejszym Słowie. Proś Go 
także dla siebie o umiejętność pełnego 
pokoju przechodzenia przez nawet naj-
trudniejsze sytuacje życia. Kto otwiera 
swoje ucho na słowa Pana, ten będzie 
potrafił zachować pokój i znajdzie odwagę. 
 

KATECHEZA 
NIEDZIELA PALMOWA 

Wraz z mieszkańcami Jerozolimy w tym dniu 
witamy Pana, który przybywa do swojej królew-
skiej stolicy. Nie przyjeżdża  jednak po to, aby 
Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na 
okup za wielu. Nikt nie odbiera Mu życia, On 
sam ma moc je ofiarować i ma moc znowu je 
odzyskać, by dać je swoim owcom, które kroczą 
za Nim w radosnej procesji. 

WIELKI CZWARTEK 
Gromadzimy się wokół Chrystusa Pana jak 

uczniowie na Ostatniej Wieczerzy. Uczestniczy-
my w tych samych wydarzeniach. Weźmie chleb 
i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby 

nas nakarmić. 

Zostawił nam wymowny przykład, umywając 
w czasie Ostatniej Wieczerzy nogi swoim ucz-
niom i polecił nam kierować się w życiu zasadą 
miłości. 

WIELKI PIĄTEK 
W Wielki Piątek nie sprawujemy pamiątki 

męki i śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Koncentrujemy się przede wszystkim na rozwa-
żaniu biblijnego opisu Męki Pańskiej. Następnie 
przystąpimy do adoracji i uczczenia Krzyża. 

Uroczysta modlitwa powszechna jest ważną 
częścią liturgii dnia, w niej staramy się pamiętać 
o wszystkich, bo wszystkich obmyła Krew Jezusa 
przelana na krzyżu. 

Punktem szczytowym dzisiejszych obrzędów 
będzie adoracja Krzyża i Komunia święta. 

WIGILIA PASCHALNA 
Jest to główna liturgia całego roku liturgicz-

nego, w czasie której celebrujemy Zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa. Składa się ona z części 
jakie nas w ową celebrację wprowadzają. 
1. LITURGIA ŚWIATŁA 
Prowadząca nasze myśli o Zbawieniu od 
ciemności grzechu do Zwycięstwa Chrystusa 
Światła. 
2.  LITURGIA SŁOWA 
Opisująca całą historię Zbawienia, składa się 
z większej niż zwykle ilości czytań i psalmów. 
Teksty opowiadają o Bożym wybraniu i o tym jak 
Bóg zbawiał człowieka. 
3. LITURGIA CHRZCIELNA 
Wtedy wspominamy kim jesteśmy przez nasze 
włączenie przez  chrzest w Jezusa. Odnawiamy 
Przyrzeczenia Chrzcielne. 
4. LITURGIA EUCHARYSTYCZNA 
Ta część liturgii jest uroczystym dziękczynieniem 
złożonym Jezusowi. To spotkanie z przychodzą-
cym żywym Panem obecnym pod postaciami 
chleba i wina oraz zjednoczeniem się z Nim 
w Komunii Świętej. 
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Intencje Mszy świętych 
29.03 Wielki Poniedziałek 

7:00 + Tadeusz Bućko (greg.) 

+ Józef Bacior (int. od siostrzenicy Marii z rodziną) 

18:00 + Stanisław Machowski (int. od wnuczki Marzeny z rodzi-
ną) 

+ Janina Dwernicka (int. od wnuczek Weroniki i Marysi) 

Poza + Jan Czubik (int. od OSP Czeluśnica) 

30.03 Wielki Wtorek 

7:00 + Tadeusz Bućko (greg. - zakończenie) 

+ Józef Bacior (int. od brata Edwarda Bacior) 

18:00 + Stanisław Machowski (int. od Waśków z dziećmi) 

+ Janina Dwernicka (int. od bratowej i bratanicy Barbary 
z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od KGW Czeluśnica) 

31.03 Wielka Środa 

7:00 + Józef Bacior (int. od prawnuków Kasi, Kuby i Olka) 

+ Stanisław Machowski (int. od pracowników PKO BP 
oddział w Krośnie) 

18:00 Za ofiarodawców 

W 18. rocz. urodzin Dominika, o Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej Tarnowieckiej 

Poza + Jan Czubik (int. od pracowników Powiatowego Zarządu 
Dróg w Jaśle) 

1.04 Wielki Czwartek 

18:00 + Józef Bacior (int. od rodziny Kobaków) 

+ Stanisław Machowski (int. od rodziny Cudo i Pikuła) 

+ Józef Bochnia i zmarli z rodziny Głąb 

+ Barbara Sobczak (w 8. rocz. śm.) 

+ Anna i Piotr Świdrak 

Poza + Jan Czubik (int. od Artura Sadzikowskiego i Ewy) 

3.04 Wielka Sobota 

21:00 + Maria i Jan Bożek (w 33. rocz. śm.) 

+ Józef i Maria Grochowscy 

+ Stanisława i Józef Koszyk 

4.04 Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego  

7:00 + Józef i Władysław 

8:30 W 46. rocz. ślubu Wacława i Anny, dziękczynna z prośbą 
o Boże błogosławieństwo 

10:00 + Helena Prorok (greg. – rozpoczęcie) 

+ Józef Świdrak (w 11. rocz. śm.) 

Poza + Jan Czubik (int. od Wójta i Urzędu Gminy Dębowiec) 

11:30 Za parafian 

+ Stanisław, Maria, Anna, Henryk Budziak 

16:30 + Kunegunda i Stanisław Gierula (w rocz. śm. Kunegundy) 

 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.  
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa 
i drugiego człowieka. 
Życzymy, aby Święta Wielkanocne 
przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha. 

Niech Zmartwychwstanie, które niesie 
odrodzenie, 
napełni Was pokojem i wiarą, 
niech da siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwoli z ufnością patrzeć 
w przyszłość! 

Redakcja Gazetki 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziś jeszcze ostatnie Gorzkie Żale o godz. 15:45. 
2. Według nowych przepisów w naszym kościele może prze-
bywać 32 osoby, zachowując równocześnie 1,5 metra odstępu 
między osobami. Prosimy o zastosowanie się do tych wskazań i 
branie karteczek. Przypominamy, że z naszego kościoła jest 
przeprowadzana transmisja. Link znajduje się na stronie para-
fii. 
3. Kuria diecezjalna przypomina o dyspensie udzielonej przez 
księdza biskupa, z której nadal można korzystać. 
4. Na stronie parafii można znaleźć „Liturgię domową” na każ-
dy dzień Triduum Paschalnego. Zachęcamy do korzystania z tej 
formy przeżywania tych świętych dni. 
5. Godziny Liturgii Triduum Paschalnego: Msza Wieczerzy Pań-
skiej w Wielki Czwartek o godz. 18:00, Liturgia Męki Pańskiej 
w Wielki Piątek o godz. 18:00, Wigilia Paschalna w Wielką So-
botę o godz. 21:00. 
6. Adoracja przy Ciemnicy i przy Grobie rozpoczyna się po wie-
czornych Liturgiach i trwa całą dobę. Zakończenie przed Litur-
gią Wigilii Paschalnej. Zachęcamy do osobistej modlitwy. 
7. Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek zastępuje Drogę Krzy-
żową. 
8. Praktykujący pierwszy piątek (zwłaszcza dzieci i młodzież) 
nie przerywają tej praktyki nie przyjmując Komunii w Wielki 
Piątek. Prosimy, aby kontynuowali pierwsze piątki od kolejne-
go miesiąca. 
9. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 9:00 do 
13:00 i od 15:00 do 17:00 co 15 minut. Gromadzimy się na 
zewnątrz na ulicy przed galerią. Ksiądz odmówi modlitwę bło-
gosławieństwa z balkoniku na galerii i z góry pokropi przynie-
sione pokarmy. Prosimy o zachowanie odstępów między oso-
bami. 
10. Uczestników Wigilii Paschalnej prosimy, aby przyszli ze 
swoimi świecami lub nabyli w zakrystii oraz jeżeli pragną przy-
nieśli wodę do poświęcenia. Wszyscy gromadzimy się na stop-
niach przed kościołem od strony plebanii. 
11. Będzie możliwość adoracji krzyża od piątku wieczorem. 
Adorujemy tylko przez przyklęknięcie lub skłon. Nie można 
dotykać i całować krzyża. Tradycyjnie przy okazji można złożyć 
ofiarę na Grób Pański w Ziemi Świętej. 
12. Od Wielkiego Piątku codziennie o godz. 15:00 Koronka do 
Miłosierdzia Bożego w ramach nowenny przed świętem Miło-
sierdzia Bożego. 
13, W Uroczystość Zmartwychwstania zwiększamy ilość Mszy 
świętych. Porządek następujący: o 7:00 Rezurekcja, 8:30, 
10:00, 11:30, 13:30, 15:00 (po Koronce), 16:30, 18:00 i 20:00. 
W Poniedziałek Wielkanocny normalny porządek niedzielny. 
14. Zbiórka darów na potrzebujących z parafii kończy się dziś, 
w Niedzielę Palmową. 
15. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary złożone w minionym ty-
godniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 5. i 6. z Sądkowej. 
Prosimy, aby posprzątać przed Triduum Paschalnym – szczegó-
ły omówić z panem kościelnym. 
16. Dziękujemy Róży św. Jadwigi Królowej za złożoną ofiarę na 
potrzeby parafii. 
17. W zeszłym tygodniu do puszek na seminarium zebraliśmy 
1226 zł. 
18. Dzisiaj, przez całe Triduum i Wielkanoc składka na rzecz 
parafii do koszyków wystawionych za ławkami. 

 

 


