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Tarnowiec, 27 czerwca 2021 

Jak powstaje gazetka…? 
Ks. Łukasz zajmuje się gromadze-

niem materiałów, w których skład 
wchodzą m.in. artykuły. Artykuły po-
wstają dzięki zaangażowaniu wielu para-
fian. Tak jak mogliśmy zauważyć w każ-
dej gazetce były umieszczane intencje 
Mszy świętych, ogłoszenia parafialne, 
katecheza, którą pisał ksiądz Proboszcz 
oraz słowo na niedzielę przygotowywa-

ne przez księdza Łukasza.  
Materiały do gazetki skrupulatnie 

redagowała i poprawiała Pani Izabella, 
a moim zadaniem było składanie mate-
riałów w jedną całość. 

Miejsca powstawania gazetki były 
przeróżne: raz powstała na autostradzie 
A4 w drodze do Krakowa, a raz na par-
kingu farnym w Jaśle  

Gdy już złożyłam gazetkę wysyłałam 
ją na najważniejszą korektę.. do ks. Łu-
kasza . Liczyła się każda kropeczka, 
każdy przecinek, wielkość akapitu i wiele 
innych. Moją najsłabszą stroną okazała 
się.. numeracja gazetki.. szwankowała 
prawie za każdym razem.  

Ogólnie rzecz biorąc współpraca 
układała się nam bardzo dobrze. A teraz 
upragnione WAKACJE!!!  

Justyna 

W minionym tygodniu... 
 
- w poniedziałek ministranci zakończyli 
rok formacyjny. Był grill, piłka, siatków-
ka i koszykówka. Najgorliwsi ministran-
ci i animatorzy otrzymali upominki. 
W spotkaniu uczestniczyli też kandydaci 
na ministrantów. Mamy nadzieję, że 
wszyscy gorliwie będą służyć przy Ołta-
rzu Pana Jezusa. 
 
- w czwartek obchodziliśmy Uroczy-
stość Patrona kościoła we Wrocance – 
św. Jana Chrzciciela. Z tej okazji odbyła 
się w kościele dojazdowym Msza świę-
ta oraz procesja eucharystyczna wokół 
kościoła. Cieszymy się, że zostały tam 
wznowione Msze święte dzięki poluzo-
waniu obostrzeń. 
  
- w czwartek wieczorem na terenie 
przykościelnym spotkała się młodzież 
z naszej parafii, która w tym roku przy-
jęła Sakrament Bierzmowania.  
Wspólnie grillowaliśmy, graliśmy w 
siatkówkę i kręgle fińskie. Wieczór za-
kończyliśmy modlitwą dziękując Panu 
Bogu za otrzymane w tym roku łaski.  

SŁOWO NA NIEDZIELE 
Mdr 1,13-15;2,23-24    Ps 30   2 Kor 

8,7.9.13-15    Mk 5,21-43 
Liturgia Słowa pokazuje nam Boga jako Pan 
życia. Utarło się, i to zupełnie niewłaściwie, 
mówić w obliczu śmierci kogoś bliskiego, że 
Bóg tak chciał, że Bóg wybrał godzinę, itd. 
Nie są to właściwe stwierdzenia. Jak słyszy-
my dziś bardzo wyrażnie: Bóg nie chce 
śmierci. Naszym powołaniem jest życie. 
Śmierć jest dziełem diabła i czymś fałszują-
cym obraz Boga jest przypisywanie Mu, że 
On tak chciał. Zobaczmy dziś Jezusa, który 
daje życie! Bóg odwraca nieszczęście śmier-
ci przemieniając ją w bramę prowadzącą do 
życia. 
 
 
 
 

Dziękujemy! 
Praca przy gazetce to konkretna posługa w naszej wspólnocie parafialnej. Dzię-
kuję wszystkim, którzy w różny sposób angażują się w powstawanie naszego 
jednokartkowego tygodnika. W sposób szczególny dziękuję Justynie Pilczuk, 
która dzielnie każdego tygodnia składała naszą gazetkę w całość oraz Izabeli 
Bobusi, która zajmowała się korektą tekstów. Nie byłoby naszej gazetki gdyby 
nie osoby, które pisały różne teksty zamieszczane każdego tygodnia, zarówno 
piszące regularnie, jak też przygotowujące pojedyncze relacje z życia parafii. 
Wszystkim wielkie Bóg zapłać!  
Dziękuję także państwu Wyderkom, którzy każdego tygodnia drukowali i dostar-
czali na parafię gazetkę.  
Warto podkreślić, że gazetka jest darmowa. Jest jednak wiele osób, które przy 
tej okazji składają ofiary. Dziękuję za nie serdecznie ponieważ pokrywają one 
koszty związane z całą działalnością medialną (druk gazetki, opłacenie strony 
parafialnej) a także na potrzeby grup młodzieżowych w naszej parafii (organizo-
wanie paczek, upominków, nagród, spotkań przy ciastku czy grilu, dofinansowa-
nie wyjazdów dzieci i młodzieży). Bóg zapłać za hojność!  
Spotykamy się ponownie we wrześniu!  

ks. Łukasz 
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Intencje Mszy świętych 

Poniedziałek 28.06 św. Ireneusza 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od Koła 
Gospodyń Wiejskich) 

+ Kazimiera Rozmus 

18:00 + Monika i Józef Waśko 

+ Janina i Piotr Roś (w okazji 
imienin) 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny 
Dąbrowskich z Krakowa) 

+ Piotr Granda (int. od kolegów 
Marka i Janka z rodzinami) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od Ste-
fana Chudy z rodziną) 

Wtorek 29.06 Uroczystość św. Piotra i 
Pawła 

7:00 + Jan Czubik (greg. – int. od 
Sołtysa, Rady Sołeckiej i miesz-
kańców wsi Łajsce) 

+ Janina Warzecha (w 7. rocz. 
śm.) 

18:00 + Paweł Pikuła 

+ Piotr Tomasik 

Poza + Paweł Szydło (int. od rodziny 
Wątroba z Osobnicy) 

+ Piotr Granda (int. od koleżanki 
Wioletty Wojtunik) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od Marii 
i Wojciecha Głowackich z Gą-
sówki) 

Środa 30.06 

7:00 + Janina Ryżowicz (int. od ku-
zynki z Jasła) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Jan Czubik (greg. – int. od 
Przemysława Majki) 

Poza + Paweł Szydło (int. od cioci Basi 
i wujka Ryśka) 

+ Piotr Granda (int. od Rady 
Rodziców Gminnego Przedszko-
la w Tarnowcu) 

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

Czwartek 01.07 

7:00 + Roman Rozpara (greg. – roz-
poczęcie) 

+ Halina Bondaronek 

18:00 + Mirosław 

+ Kazimiera i Józef Michalscy 

Poza + Paweł Szydło (int. od kuzynki 
Justyny z mężem Grzegorzem) 

+ Piotr Granda (int. od rodziny 
Musiałów) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od 
wnuczki Sabiny z dziećmi) 

Piątek 02.07 

7:00 + Roman Rozpara (greg.) 

+ Janina Ryżowicz (int. od córki 
Zofii z rodziną) 

18:00 + Bronisława i Stanisław Musiał 

+ Józef i Genowefa i zmarli z 
rodziny Krychta 

Poza + Paweł Szydło (int. od kuzynki 
Agnieszki z rodziną) 

+ Piotr Granda (int. od Augusty-
nów kolegów z pracy) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od ro-
dziny Mędrków) 

 

Sobota 03.07 Święto św. Tomasza 

7:00 + Roman Rozpara (greg.) 

18:00 + Genowefa Wiater (w 13. rocz. 
śm.) 

+ Maria Pac (int. z okazji imie-
nin) 

Poza + Paweł Szydło (int. od kuzynki 
Magdaleny z rodziną) 

+ Piotr Granda (int. od rodziny 
Zubów) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od ro-
dziny Nowaków) 

Niedziela 04.07 

7:00 + Roman Rozpara (greg.) 

8:30 
Wro-
canka 

+ Karolina i Józef Kurowscy 

10:00 + Zofia i Edward Szarałan (w 10. 
rocz. śm. Zofii) 

Poza + Paweł Szydło (int. od kuzyna 
Tomasza z rodziną) 

+ Piotr Granda (int. od Elżbiety i 
Romana Kosibów z Sądkowej) 

+ Zofia Urbanik (int. od rodziny 
Paisner z Krościenka Wyżnego) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od ro-
dziny Gierulów i Rzońców) 

11:30 Za parafian 

+ Grzegorz Świdrak 

16:30 + Władysław Pietrusza 

 
 

*** 
 

Zapraszamy wszystkich na naszego 
parafialnego Facebook’a: 
@sanktuariumtarnowiec 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. We wtorek Uroczystość św. Piotra 
i Pawła. Msze święte o godz. 7:00 
i 18:00. Składka w tym dniu tzw. świę-
topietrze przeznaczona jest na Stolicę 
Apostolską. 
2. We wtorek o godz. 19:00 Koło bi-
blijne na plebanii. 
3. W czwartek dodatkowa Msza św. 
o godz. 20:00. Po niej adoracja cało-
nocna, która kończy się w piątek 
o godz. 12:30. 
4. Najbliższy piątek to pierwszy piątek 
miesiąca. Spowiedź od godz. 17:00 
oraz nabożeństwo do Serca Pana 
Jezusa o godz. 17:30. 
5. W piątek o godz. 19:00 Spotkanie 
Rady Parafialnej. 
6. W sobotę święto św. Tomasza 
Apostoła. Jest to pierwsza sobota 
miesiąca – nabożeństwo pierwszoso-
botnie o godz. 17:00. 
7. W sobotę w naszym Sanktuarium 
będziemy gościć coroczną Pielgrzym-
kę Obrońców Życia. O godz. 10:00 
Msza święta pod przewodnictwem ks. 
bp Ordynariusza. Wszystkich chęt-
nych zapraszamy do włączenia się 
w modlitwę. 
8. W najbliższą niedzielę wracamy do 
praktyki Adoracji w pierwsze niedzie-
le miesiąca. Będzie ona od zakończe-
nia Mszy o godz. 7:00 do godz. 9:30. 
Zapraszamy na prywatną modlitwę. 
Natomiast o godz. 16:00 Różaniec 
i zmiana tajemnic różańcowych. 
9. Dziś ostatni numer gazetki przed 
wakacjami. Dziękujemy wszystkim 
współpracującym przy jej powstawa-
niu oraz za wszystkie ofiary składane 
na gazetkę. 
7. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygo-
dniu zapraszamy gr. 5. i 6. z Umiesz-
cza. Od przychodzących do sprzątania 
pojawia się prośba, aby zachęcić tych, 
którzy rzadziej bywają do pomocy 
przy sprzątaniu. A zatem prosimy 
i zachęcamy. Miejmy poczucie odpo-
wiedzialności za nasz kościół, który 
służy nam wszystkim. 
8. W miesiącach wakacyjnych bę-
dziemy odwiedzać chorych. W lipcu 
odwiedziny te będą miały miejsce 
w drugą sobotę tj. 10 lipca. Ks. Pro-
boszcz i ks. od godz. 8:30. Chorzy do 
których jeździ ks. Jerzy o godz. 11:00. 

 


