
 Nr 15 (146), III Niedziela Wielkanocna (Niedziela Biblijna) 

 

                    TYGODNIK SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ZAWIERZENIA W TARNOWCU 
                                          

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

  
 

 

Tarnowiec, 18 kwietnia 2021 

Nasza  „ Niedziela” 
Tygodnik katolicki „Niedziela” wydawany 

jest od 1926 roku z kilkoma przerwami. Jest 
tygodnikiem ogólnopolskim, w naszej diecezji   
z dodatkiem „Niedziela Rzeszowska”. 
 W naszej rodzinie „Niedziela” jest 
czytana od kilkudziesięciu lat. Udostępniamy 
ją również osobom starszym i chorym.  Jest 
tygodnikiem katolickim, więc zawarte są 
w niej najnowsze wiadomości dotyczące Ko-
ścioła na świecie , w Polsce i w naszej diecezji. 
Zawiera wiele artykułów dotyczących przeży-
wania wiary, świadectw ludzi, którzy przeżyli 
duchowe nawrócenie. 

Lubimy być na bieżąco z tym co dzieje się 
w Kościele i nie tylko. Na łamach „Niedzieli” 
jest też wiele artykułów, felietonów pisanych 
przez osoby duchowne  i świeckie. Są oma-
wiane najważniejsze sprawy społeczne, go-
spodarcze, kulturalne a nawet polityczne. 
Ocena zaistniałych wydarzeń jest zawsze sto-
nowana , rzeczowa i merytoryczna. Systema-
tyczna lektura „Niedzieli” prowadzi do spo-
kojnej oceny rzeczywistości , bez emocji i 
uniesień. 

W czasopiśmie jest też Słowo Boże na nie-
dzielę wraz z jego komentarzem. Spotykamy 
się też z opisami okresów liturgicznych w Ko-
ściele, sposoby ich celebracji i przeżywania na 
przełomie wieków. 
 Wiele uwagi jest też poświęcone 
rodzinie, jej roli i znaczeniu w życiu społecz-
nym. Wiele porad dotyczy relacji rodzice – 
dzieci. Czytając „Niedzielę” mamy też okazję 
do rozmowy na tematy, wydarzenia, które są 
poruszane na łamach gazety. Każdy coś znaj-
dzie dla siebie; jest też kącik kulinarny i jak 
zadbać o zdrowie. Dla nas jest ważną cotygo-
dniową lekturą . 

Helena i Jurek 

Dlaczego warto czytać „Gościa Nie-
dzielnego”? 

Gość Niedzielny” 
jest największym 
katolickim czasopi-
smem w Polsce oraz 
ważnym głosem 
Kościoła w życiu 
publicznym. Wielu 
katolikom pomaga z 
chrześcijańskiej perspektywy widzieć świat 
i swoje życie. Co tydzień trafia do kilkuset 
tysięcy czytelników, a jego sprzedaż plasuje 
się w czołówce listy tygodników opinii. 

Tygodnik jest wydawany od 1923 roku 
w Katowicach. Został założony przez ks. Augu-
sta Hlonda, administratora apostolskiego dla 
Górnego Śląska. Premierowa wersja „Gościa” 
liczyła niespełna osiem stron. Jego twórca, 
późniejszy prymas Polski, w słowie wstępnym 
do pierwszego numeru zaznaczył, że tygodnik 
„ (…) nie chce nikomu schlebiać. Nie służy 
żadnemu stronnictwu politycznemu ani nie 
jest wyrazem interesów jakiegoś odłamu spo-
łeczeństwa. Chce w mroki szare wnieść pro-
mień światła. Chce w duszną atmosferę spo-
łeczną tchnąć orzeźwiający powiew Chrystu-
sowego ducha. Nie będzie konkurował z żad-
nym pismem, bo jego zadaniem nie jest walka 
polityczna, nie sensacja, ale pogłębianie zna-
jomości wiary i zasad życia chrześcijańskiego. 
Pomijając zatem wszystko to, co denerwuje, 
omawiać będzie bieżące sprawy religijne 
i aktualne zagadnienia moralne.” 

Słowa księdza Hlonda sprzed prawie  100 
lat nadal pozostają aktualne. Obecnie również 
potrzebna jest formacja katolików poprzez 
prasę. Ks. Adam Pawlaszczyk, aktualny redak-
tor naczelny „Gościa” powiedział, że misją 
tygodnika jest „wprowadzać pokój i ewange-
liczną atmosferę pojednania. Bardzo zależy 
nam na tym, żeby w świecie, który jest pełen 
i konfuzji, i konfliktów; w którym wizerunek 

mediów jest nie najlepszy, „Gość Niedzielny” 
zachował swoją wiarygodność, przekazywał 
czytelnikom treści wiarygodne 
i wartościowe.” Redakcji pisma zależy na 
budowaniu wspólnoty ponad podziałami.  
W tym celu „Gość” stara się przybliżyć zna-
czenie Słowa Bożego dzieląc się z czytelnika-
mi analizą niedzielnej Ewangelii. Istotną czę-

ścią pisma jest również publikowanie wieści ze 
Stolicy Apostolskiej oraz przybliżanie naucza-
nia Ojca Świętego. 

Przez ostatnie dekady tygodnik został roz-
budowany. Dziś jest pismem, które może 
zainteresować zarówno osoby wierzące, jak 
i ludzi pozostających poza Wspólnotą Kościo-
ła. Zespół redakcyjny porusza tematy dotyczą-
ce wiary i funkcjonowania Kościoła w Polsce 
i na świecie. Dziennikarze „Gościa” prezentują 
pracę misjonarzy oraz uczestniczą w promo-
waniu działań na rzecz misji. W piśmie można 
znaleźć też artykuły omawiające sprawy go-
spodarcze, naukowe i kulturalne. 

Adam 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cieszymy się, że w nawet w czasie pandemii każdego tygodnia nasza gazetka parafialna 
trafia do około 130-150 domów. Chcielibyśmy Was, Drodzy Parafianie zachęcić do sięgania 
po prasę katolicką większego formatu. W naszej parafii dostępne są każdego tygodnia 
„Niedziela” i „Gość niedzielny”. Może te krótkie teksty o tych dwóch tygodnikach obudzą 
chęć by sięgnąć po którąś z nich choćby od czasu do czasu. Przypominamy, że w obecnej 
sytuacji można je nabyć w zakrystii. Zapraszamy :)                                                        Redakcja 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Dz 3,13-15.17-19   Ps 4   1 J 2,1-5   Łk 

24,35-48 
 
Po co przyszedł Jezus ? Najkrócej można 
ująć to w stwierdzeniu: aby nas zbawić. 
Jego śmierć i zmartwychwstanie dokonały 
się, aby nas wybawić od naszych grze-
chów. W Ewangelii Jezus sam dziś wyja-
śnia, że „Mesjasz będzie cierpiał i trzecie-
go dnia zmartwychwstanie; w imię Jego 
głoszone będzie nawrócenie i odpuszcze-
nie grzechów”. O grzechu, nawróceniu 
i łasce nam okazanej mówi cała dzisiejsza 
Liturgia Słowa i przez nią jesteśmy zapro-
szeni, abyśmy: 
1. Zobaczyli swój grzech i jego okropność, 

co jest warunkiem koniecznym, aby 

zapragnąć zbawienia. 

2.  Przyjęli łaskę Boga, który nas zbawia. 

3. Weszli na drogę pokuty i nawrócenia. 

4. Pamiętali, że zawsze możemy i mamy 

wracać do Boga jeżeli zdarzy się nam 

nieszczęście grzechu.   
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Intencje Mszy  świętych 

Poniedziałek 19.04 

7:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Ryszard Rozpara (int. od brata Zbi-
gniewa z żoną) 

18:00 + Ryszard Rozpara (int. od rodziny 
Radoniów) 

+ Maria Zając (int. od córki Marzeny 
z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od emerytowanych 
pracowników Urzędu Gminy w Tarnow-
cu) 

+ Helena Garbarz (int. od rodziny Gar-
barzów ze Strzyżowa) 

+ Maria Rozpara (int. od kolegów 
z pracy z laboratorium) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od Michała 
z rodziną) 

Wtorek 20.04 

7:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Robert Wrona (int. od taty z żoną) 

18:00 + Maria Zając (int. od wnuków 
Agnieszki i Wojciecha) 

+ Ryszard Rozpara (int. od żony) 

W 40-lecie małżeństwa Urszuli i Jana, 
dziękczynna z prośbą o błogosławień-
stwo Boże i opiekę Matki Bożej Tarno-
wieckiej na dalsze lata 

Poza + Jan Czubik (int. od pracowników 
GOPS) 

+ Maria Rozpara (int. od Jadwigi i Jacka 
z Krosna) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od Janiny 
Chroniak i Mariusza Chroniak z rodziną 
z Jaszczwi) 

Środa 21.04 

7:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Maria Zając (int. od Anny i Jana Polak) 

18:00 Za ofiarodawców 

Dziękczynna w 40. rocz. ślubu Alicji 
i Antoniego 

Poza + Jan Czubik (int. od rodziny Świdraków 
z Tarnowca) 

+ Maria Rozpara (int. od Elżbiety i Jana 
Polak z rodziną) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od rodziny 
Dunajów z Krosna) 

Czwartek 22.04 

7:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Maria Zając (int. od Magdaleny 
z rodziną) 

18:00 + Irena Mazur (w 8. rocz. śm.) 

+ Ryszard Rozpara (int. od syna Sławo-
mira z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od Przewodniczącego 
Rady Gminy Tarnowiec z rodziną) 

+ Maria Rozpara (int. od Marii Zajchow-
skiej z rodziną) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od rodziny 
Nowackich z Gliniczka) 

Piątek 23.04 Uroczystość św. Wojciecha  

7:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Maria Zając (int. od rodziny Podola-
ków) 

O miłosierdzie Boże i błogosławieństwo 
w rodzinie Piotra, szczególnie dla Do-
minika 

18:00 W int. Amelii w 11. urodziny 

+ Ryszard Rozpara (int. od syna Miro-
sława z rodziną) 

Poza + Jan Czubik (int. od Rady Gminy Jasło) 

+ Maria Rozpara (int. od koleżanki 
z Czeluśnicy z rodziną) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od Marii 
Szmyd z rodziną) 

Sobota 24.04 

7:00 + Helena Prorok (greg.) 

+ Maria Zając (int. od Janiny Grochow-
skiej) 

+ Ryszard Rozpara (int. od brata Jerze-
go) 

18:00 Dziękczynna w 45. rocz. ślubu Janiny 
i Antoniego i 70. rocz. urodzin Janiny, 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i 
opiekę Matki Bożej (int. od dzieci 
z rodzinami) 

+ Janina i Stanisław Jaworscy 

Poza + Jan Czubik (int. od Rady Gminy Jasło) 

+ Maria Rozpara (int. od koleżanki 
z Krosna) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od rodziny 
Bucków) 

Niedziela 25.04 

7:00 Dziękczynna w 25. rocz. ślubu Lucyny 
i Bogdana, z prośbą o błogosławieństwo 
Boże 

8:30 + Zofia Witkoś 

10:00 + Helena Prorok (greg.) 

Poza + Jan Czubik (int. od Zdzisława i Krysty-
ny Wiśniowskich z Szebni) 

+ Maria Rozpara (int. od koleżanek 
z okolicy szkoły) 

+ Jerzy Olbrot (greg. – int. od Piotra 
z rodziną) 

11:30 Za parafian 

+ Alfreda i Stanisław Kowalscy 

16:30 O potrzebne łaski dla Krzysztofa i Jaro-
sława 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ogłoszenia parafialne 
1.  W piątek wypada Uroczystość św. Wojciecha – 
Patrona Polski. Ze względu na uroczystość nie 
obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od po-
karmów mięsnych. 
2. W tym tygodniu spotkanie dla bierzmowanych 
z klas VIII: w czwartek o 18:40, w sobotę o 16:00. 
3. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym 
tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 4. i 5. 
Z Tarnowca. 
4. Przewodniczący Zespołu Ekspertów ds. Bioe-
tycznych przy Konferencji Episkopatu Pol-
ski Biskup Józef Wróbel opublikował stanowisko 
w sprawie korzystania ze szczepionek przeciw 
COVID-19 przez katolików. Zgodnie z tym stano-
wiskiem nie budzi wątpliwości moralnych korzy-
stanie ze szczepionek firm Pfeizer i Moderna. 
Natomiast korzystanie ze szczepionek Astra 
Zeneca i Johnson&Johnson jest dopuszczalne 
moralnie tylko po spełnieniu określonych warun-
ków, którymi są przede wszystkim: rzeczywisty 
brak możliwości wyboru dopuszczalnej moralnie 
szczepionki oraz zademonstrowanie wyraźnego 
sprzeciwu przeciw producentom szczepionek 
z wykorzystaniem komórek z abortowanych 
dzieci. Całość stanowiska można znaleźć w ga-
blotkach i na stronie parafii. 
5. Pierwsza Komunia Święta będzie podzielona na 
następujące grupy przez kolejne niedziele o godz. 
11:30: 16 maja Roztoki, 23 maja Umieszcz i Wro-
canka, 30 maja Tarnowiec kl. a, 6 czerwca Tarno-
wiec kl. b. Próba i spowiedź dla każdej grupy 
będzie w tygodniu przed Pierwszą Komunią. 
Medaliki będą rozdane w Białym Tygodniu. 
 

 
K A T E C H E Z A 

Rodzina w Piśmie Świętym 
 
W roku poświęconym w Kościele Po-

wszechnym tematowi rodziny zgodnie z za-
chętą Ojca Świętego sięgamy do adhortacji 
AMORIS LAETITIA o miłości w rodzinie.  

Trzeba zauważyć że radość miłości prze-
żywana w rodzinach jest także radością Kościo-
ła. A dzisiejszy człowiek ma pragnienie rodziny 
jest ono stale żywe, zwłaszcza wśród ludzi mło-
dych i motywuje Kościół. Odpowiadając na to 
pragnienie chrześcijańskie przepowiadanie doty-
czące rodziny to doprawdy dobra nowina. 
W świetle Słowa spoglądamy na temat rodziny. 
Biblia pełna jest rodzin, pokoleń, historii miłości 
i kryzysów rodzinnych, począwszy od pierwszej 
strony, gdzie wkracza na scenę rodzina Adama 
i Ewy z jej brzemieniem przemocy, ale także z siłą 
życia, które trwa nadal, aż do ostatniej strony, 
gdzie pojawiają się zaślubiny Oblubienicy i Ba-
ranka. 

Papież zachęca do rozważań o rodzinie czyta-
jąc Ps 128 (otwórz swoje Pismo Święte i przeczy-
taj). 

Pierwszy ważny temat do jakiego nas kieruje 
ten psalm to temat relacji męża i żony i ich histo-
rii miłosnej. Para, która kocha i rodzi życie, jest 
prawdziwą żywą „figurą”, „obrazem”, zdolnym 
ukazać Boga Stwórcę i Zbawiciela. Dlatego płod-
na miłość staje się symbolem intymnej rzeczywi-
stości Boga. 

Biblijny portret pary małżeńskiej zwraca 
uwagę na chociażby dwa szczegóły. Pierwszym z 
nich jest niepokój mężczyzny, który poszukuje 
„odpowiedniej dla siebie pomocy”, mogącej 
rozwiązać problem tej samotności, która niepo-
koi i której nie zaspokaja bliskość zwierząt i całe-
go stworzenia. Z tego spotkania, które leczy 
samotność wypływa przekazywane życie i rodzi-
na. W psalmie 128 czytamy o synach otaczają-
cych stół. O ile rodzice są jak fundamenty domu, 
to dzieci są jak „żywe kamienie” rodziny. 

Przestrzeń życiowa rodziny może być prze-
kształcona w Kościół domowy, miejsce obecności 
Chrystusa siedzącego przy jednym stole. Nieza-
pomniana jest scena nakreślona w Apokalipsie: 
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy 
mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z 
nim wieczerzał, a on ze Mną” (3, 20). 

Biblia traktuje także rodzinę jako miejsce ka-
techezy dzieci. Psalm wychwala rodzinne głosze-
nie wiary: „Cośmy słyszeli i cośmy poznali, i co 
nam opowiedzieli nasi ojcowie, tego nie ukryje-
my przed ich synami. Opowiemy przyszłemu 
potomstwu chwałę Pana i Jego potęgę, i cuda, 
których dokonał.” (Ps 78). Dlatego rodzina jest 
miejscem, gdzie rodzice stają się dla swoich 
dzieci pierwszymi nauczycielami wiary. Rodzice 
mają obowiązek poważnego wypełniania swojej 
misji edukacyjnej. 

Ewangelia przypomina nam również, że dzie-
ci nie są własnością rodziny, ale mają one przed 
sobą swoją własną drogę życiową. Wybór życio-
wy dziecka i jego własne powołanie chrześcijań-
skie może wymagać oddzielenia, aby podążać 
swoją własną drogą do Królestwa Bożego. 
 
 


