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Tarnowiec, 20 czerwca 2021 

Modlitwa w cierpieniu 
Dziś ostatni, krótki tekst przed wakacjami o modlitwie. Pozosta-

łe pytania i być może nowe pozostawiamy na okres powakacyjny. 
A zatem temat na dziś... 
Cierpienie towarzyszy każdemu. Jak wówczas rozmawiać 
z Bogiem ? 

Różne są formy cierpienia: fizyczne, psychiczne, duchowe. Każ-
da z sytuacji jest inna i nie można ich wrzucić do jednego worka. 
Można jedna próbować dać pewne podpowiedzi... 
We wszystkich przypadkach podstawową formą jest jednoczenie 
się z Bogiem. Nieraz człowiek nie ma sił, aby rozmawiać z kimkol-
wiek, także z Bogiem. Jedyną rzeczą, którą może i powinien wtedy 
zrobić to zdobyć się na akt w swoim sercu przez który powie Bogu: 
„z Tobą i dla Ciebie Jezu”. Wtedy cierpienie staje się modlitwą i nie 
jest już bezsensownym dramatem, który człowiek współczesny 
chce skrócić uciekając się niejednokrotnie do rozwiązań będących 
w sprzeczności z moralnością chrześcijańską. 

W sytuacjach cierpienia nieodzowną pomocą w modlitwie jest 
Słowo Boże. Pośród tekstów Pisma Świętego znajdujemy takie, 
które są doskonałym wyrazem tego, co przeżywa człowiek w trud-
nej sytuacji – choroby, porażki, odrzucenia, samotności, niezrozu-
mienia, wewnętrznego rozbicia, śmierci bliskiego. Zachęcam szcze-
gólnie do sięgania do Psalmów, które wyrażają różne stany czło-
wieka. Są takie, które są skargą, żalem lub prośbą o pomoc – np. Ps 
10, 12, 22, 120, 123, 130 i oczywiście wiele innych. Gdy bowiem 
brakuje nam naszych słów, najlepiej modlić się słowami Boga. 

Bóg chce byśmy byli prawdziwi na modlitwie. Jeżeli doświad-
czamy cierpienia, mamy Bogu o tym mówić. Jeżeli nasze cierpienie 
lub kogoś obok wywołuje w nas bunt i złość na Boga, tym bardziej 
powiniśmy otworzyć nasze serce przed Nim i wszystko co w nas 
jest wypowiedzieć, a czasem nawet wykrzyczeć. Bóg jest Ojcem 
i chce słuchać nas – swoich dzieci. 

ks. Łukasz 

 

 

 

Święty Antoni  w Brzezówce 

Zgodnie z tradycją , również i w tym roku, mieszkańcy 
Brzezówki uczcili pamięć  świętego Antoniego, który jest patronem 
naszej wioski. 

Uroczystość rozpoczęła się 16 czerwca o godzinie 19.00 w Sali 
Domu Ludowego, na którą licznie przybyli  mieszkańcy wsi. Mszę 
świętą sprawował   Proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia 
w Tarnowcu Ksiądz Paweł Knurek. W homilii przybliżył nam postać 
św. Antoniego, który żył w czasach świętego Franciszka z Asyżu. 
W zakonie franciszkanów zafascynowała go ich reguła, w której jest 
mowa o pokorze, ubóstwie , prostym życiu w naśladowaniu 
Chrystusa. Święty Antoni wstąpił do zakonu franciszkanów. Uczy nas 
prostoty życia, dobroci, miłości, prostych gestów miłosierdzia 
względem biednych, uciśnionych, odrzuconych – w prostocie życia 
naśladować Chrystusa tak by przyciągać ludzi do Boga. Święty Antoni 
był kaznodzieją, który przyciągał tłumy, żył Słowem Bożym. W prosty 
sposób umiał objaśniać Pismo Święte, którego był wybitnym znawcą. 
Uczył by w życiu umieć się cieszyć z drobnych spraw, umieć Panu 
Bogu dziękować i zapraszać  Go do swojego życia. Można być 
prostym ubogim człowiekiem ale mieć w sobie wielkie bogactwo 
duchowe, które daje modlitwa, Słowo Boże, Eucharystia. Ksiądz 
życzył nam abyśmy wpatrywali się w postać świętego Antoniego w 
codziennym życiu. 

Na koniec Eucharystii było poświęcenie lilii i kwiatów, bo św. 
Antoni jest przedstawiany z Dzieciątkiem Jezus na ręku i kwiatem 
lilii. 

Po zakończeniu Eucharystii udaliśmy się w uroczystej procesji 
z Najświętszym Sakramentem do zabytkowej kapliczki, w której jest 
duży obraz świętego Antoniego. W drodze  śpiewana była litania do 
Serca Pana Jezusa. 

Modliliśmy się o łaskę zdrowia dla naszych chorych, o życie 
wieczne dla zmarłych z naszych rodzin , za nas samych abyśmy 
umieli iść za Chrystusem i czynić dobro w codziennym życiu. Po 
Błogosławieństwie  Najświętszym Sakramentem udaliśmy się do 
domów. 

Helena i Jurek

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 21.06 św. Alojzego Gonzagi 

7:00 + Anna Król (int. od syna Rafała 
z rodziną) 

+ Józef Wójcik 

18:00 + Jan Czubik (greg. – int. od pracow-
ników Urzędu Gminy w Tarnowcu) 

+ Jadwiga i Tadeusz Regiewicz 

Poza + Paweł Szydło (int. od Klaudii i Danie-
la Tyczków z rodziną) 

+ Janina Ryżowicz (int. od rodziny 
Biernackich i Zychów z Glinika Pol-
skiego) 

+ Piotr Granda (int. od Zarządu i pra-
cowników Przedsiębiorstwa Robót 
Drogowo Mostowych  sp. z.o.o. 
w Jaśle) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od wnuka 
Sylwestra z rodziną) 

Wtorek 22.06  

7:00 + Anna Król (int. od syna Łukasza 
z rodziną) 

+ Maria Myśliwy (w 1. rocz. śm.) 

18:00 + Jan Czubik (greg. – int. od OSP 
w Nowym Gliniku) 

+ Stanisław Sobczak (w 29. rocz. śm.) 

Poza + Paweł Szydło (int. od Zuzanny i 
Pawła Biernackich z rodziną) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Tomasza 
Luli z rodziną) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od chrzestnej 
Stanisławy) 

+ Piotr Granda (int. od rodziny Bora-
tynów) 

Środa 23.06 

7:00 + Wanda Frączek 

+ Anna Król (int. od syna Dariusza 
z rodziną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Jan Czubik (greg. – int. od Sołtysa, 
Radu Sołeckiej i mieszkańców Nowe-
go Glinika) 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny Mo-
krzyckich) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Stanisławy 
i Stanisława Witkoś) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od wnuczki 
Agnieszki z rodziną) 

+ Piotr Granda (int. od rodziny Sanoc-
kich) 

Czwartek 24.06 Uroczystość Narodzenia św. 
Jana Chrzciciela 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od Rady 
Gminy Jasło) 

+ Anna Król (int. od brata i bratowej) 

+ Zofia Podsiadło 

20:00 + Jan i Maria Żur 

Poza + Paweł Szydło (int. od Janiny Wojtu-
nik, kolegi Marcina Wojtunik z rodzi-
ną) 

+ Janina Ryżowicz (int. od Stowarzy-
szenia Oświatowego „Kraina Wiedzy” 
w Umieszczu) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od wnuka 
Marcina z rodziną) 

+ Piotr Granda (int. od Krzysztofa 
Pikuły z rodziną) 

Piątek 25.06 

7:00 + Anna Król (int. od siostry z rodziną) 

+ Jan i Amelia Goleń 

18:00 + Jan Czubik (greg. – int. od Sołtysa i 
Rady Sołeckiej wsi Tarnowiec) 

+ Jan i Karolina (int. od wnuka) 

Poza + Paweł Szydło (int. od koleżanek i 
kolegów OSP w Łazach Dębowieckich) 

+ Janina Ryżowicz (int. od rodziny 
Wójcikiewiczów) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od rodziny 
Soboniów) 

+ Piotr Granda (int. od Krystyny Ry-
giel) 

Sobota 26.06 

7:00 + Władysława Urban 

+ Anna Król (int. od ciotki Natalki 
z rodziną) 

+ Amelia, Roman, Stanisław Forc 

18:00 + Jan Czubik (greg. – int. od Wójta 
Gminy Krempna) 

+ Janina Polak (w 15. rocz. śm.) 

Poza + Paweł Szydło (int. od podopiecznych 
i kadry młodzieżowej drużyny pożar-
niczej w Łazach Dębowieckich) 

+ Janina Ryżowicz (int. od rodziny 
Tomasików z Jasła) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od rodziny 
Rozparów) 

+ Piotr Granda (int. od wpółpracowni-
ków siosty Zmarłego) 

Niedziela 27.06 

7:00 + Joanna i Władysław Świdrak 

8:30 
Wro-
canka 

W 40. rocz. ślubu Andrzeja i Teresy – 
dziękczynna, z prośbą o potrzebne 
łaski 

10:00 + Józefa i Piotr Tomasik i zmarli 
z rodziny Tomasików 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny Rol-
ków z Osobnicy) 

+ Piotr Granda (int. od rodziny Buba) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od Kuźniaro-
wiczów) 

11:30 Za parafian 

+ Henryk Betlej 

16:30 + Jan Czubik (greg. – int. od właścicieli 
Masarni Dobrucowa) 

 

SŁOWO NA NIEDZIELE 
Hi 38,1.8-11    Ps 107   2 Kor 5,14-17    Mk 

4,35-41 
Dzisiejszy człowiek wydaje się coraz bar-
dziej samowystarczalny. Zdaje mu się, że 
może nad wszystkim zapanować. Ale czy 
tak jest na pewno? Jesteśmy mimo 
wszystko ograniczeni w swoich możliwo-
ściach. Tym, który ma władzę nad 
wszystkim jest Bóg. Słowo Boże tej nie-
dzieli pokazuje nam Jezusa jako Tego, 
któremu wszystko jest poddane. Jeste-
śmy zaproszeni, aby Mu zaufać i powie-
rzyć „burze” naszego życia. Z Nim nie 
mamy się czego lękać. To wymaga też 
pokory z naszej strony. 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne 

1. Zgodnie z postanowieniem podjętym 
przez Konferencję Episkopatu Polski, 
Biskup Rzeszowski wydał dekret, na mocy 
którego została odwołana dotychczasowa 
dyspensa dla wiernych od udziału we 
Mszy Świętej w niedziele i inne święta 
nakazane. Oznacza to, że począwszy od 
niedzieli, 20 czerwca br., wszyscy wierni 
mają moralny obowiązek uczestnictwa 
w niedzielnej i świątecznej Eucharystii. 
2. Codziennie nabożeństwa czerwcowe 
o godz. 17:30, a w niedzielę o godz. 
16:00. 
3. Zapraszamy na spotkania grup dziecię-
cych i młodzieżowych: w poniedziałek po 
Mszy grill dla ministrantów i lektorów (do 
godz. 21), w środę o 16:30 kandydaci na 
ministrantów, w czwartek o 19:00 grill dla 
bierzmowanych z klas VIII (do godz. 21), 
w sobotę o 10:00 schola. 
4. We wtorek o godz. 19:00 Koło biblijne 
na plebanii. 
5. W czwartek Święto Patrona kościoła 
we Wrocance – św. Jana Chrzciciela. 
Zapraszamy na uroczystą Mszę o godz. 
18:00 do Wrocanki. Nie będzie Mszy 
o 18:00 w Tarnowcu. 
6. W piątek zakończenie roku szkolnego. 
Zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli 
na Mszę świętą o godz. 8:00 w Tarnowcu 
i o godz. 9:00 we Wrocance. Zachęcamy 
do spowiedzi z tej okazji. Spowiadamy 
w każdy dzień tygodnia przed Mszami. 
7. Dziękujemy rodzicom bierzmowanych 
i dzieci pierwszokomunijnych za ofiarę 
złożoną na parafię. Za otrzymane środki 
opłaciliśmy ogrzewanie. 
8. Zostały rozpoczęte prace remontowe 
przy Kalwarii. Dziękujemy ofiarodawcy. 
Polecamy jego i wykonywane prace mo-
dlitwie wszystkich parafian. 
9. Gazety „Gość Niedzielny” i „Niedziela” 
są dostępne w sklepiku. 
10. Dziękujemy za zebrane tydzień temu 
ofiary do puszek w wysokości 979 zł na 
remont domu rekolekcyjnego KSM. 
11. Połowa dzisiejszej składki przezna-
czona jest na uboższe Kościoły naszej 
diecezji. 
12. Dziś można podpisać się pod obywa-
telskim projektem ustawy „StopLGBT”, 
którego celem jest zakazanie tzw. „parad 
równości”. Projekt ustawy ma zapobiec 
dalszemu rozprzestrzenianiu tej ideologii 
w Polsce. 
13. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 3. i 4. z Umieszcza. 

 


