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Tarnowiec, 5 września 2021 

Nowy rok duszpasterski - nowe szanse 
Wakacje za nami. Nie był to jednak czas 

zatrzymania życia parafialnego. Biegło może 
ono spokojniejszym rytmem, bez części spo-
tkań grup duszpasterskich ale snie stanęło 
w miejscu. W tym czasie wciąż głosiliśmy 
słowo Boże w czasie każdej Mszy świętej 
i sprawowane były wszystkie sakramenty, co 
tydzień od czwartku wieczorem trwała ado-
racja, odwiedzaliśmy chorych w pierwsze 
soboty, kontynuowane były katechezy nie-
dzielne, przez dużą część wakacji ks. Pro-
boszcz prowadził Koło Biblijne, spotykały się 
prawie co tydzień dziewczynki ze scholi dzie-
cięcej, rozpoczęły się spotkania indywidualne 
z rodzinami kandydatów do Bierzmowania, 
odbyło się kilka spotkań dla młodzieży... To 
wszystko cieszy i napawa nadzieją! 

Wrzesień rozpoczęty. Przed nami nowe 
wyzwania i nowe szanse. Pan Bóg zaprasza 
nas wszystkich do coraz bardziej świadome-
go przeżywania swojej wiary i włączania się 
w życie parafii znajdując w niej swoje miejsce 
czy to w grupach formacyjnych czy w różnych 
posługach. Zachęcamy i zapraszamy!  

W służbie naszej Wspólnoty parafialnej 
wraca po wakacyjnej przerwie gazetka, którą 
właśnie trzymacie w ręce. Ma ona za zadanie 
przede wszystkim informować nas o tym, co 
dzieje się w parafii oraz podejmować czy 
przypominać zagadnienia związane z życiem 
naszej Wspólnoty. Jak w poprzednim roku 
zapraszamy nowe chętne osoby do współ-
pracy.  

Cieszymy się, że korzystacie z tej formy. 
Zapraszamy także do zaglądania na naszą 
stronę internetową oraz na Facebooka, gdzie 
zazwyczaj najszybciej pojawiają się relacje 
i nowinki parafialne.  
Dobrej lektury! 

 
Ks. Łukasz 

 

Wywiad z ks. Wojciechem Kmiotkiem – 
nowym wikariuszem naszej parafii 

 
- Ile ksiądz ma lat i skąd ksiądz pochodzi? 
Cóż, co do wieku: szczęśliwi czasu nie mierzą. 
Jednak jestem już na tym etapie, że trzeba 

częściej okupować przychodnie, he he he. 
Pochodzę z niedalekiej miejscowości, Bączal 
Górny.  Tu uczęszczałem do Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Rejtana, byłem zaanga-
żowany w Liturgiczną Służbę Ołtarza w Ko-
ściele Parafialnym pw. Imienia Maryi. Bączal 
jest malowniczą miejscowością, bogactwo 
przyrody, zieleń, blisko las i góra Liwocz 
z charakterystycznym krzyżem na wierzchoł-
ku. Miejscowość bardzo się rozwija ostatnimi 
laty, powstają nowoczesne domy, coraz 
mniej ludzi uprawia ziemię, wielu młodych 
wyemigrowało „za chlebem”. 
 
- Czy może nam ksiądz coś powiedzieć 
o swojej rodzinie?  
Mama, Danuta, pracowała jako sekretarka 
w kilku szkołach, od kilku lat na emeryturze; 
tata, Eugeniusz, był mechanikiem samocho-
dowym w zakładzie Gamrat, nie jest już 
czynny zawodowo. Mam siostrę, Anetę, 
pracuje w domu opieki dla seniorów w Anglii.  
 
- Pochodzi ksiądz z niedalekiego Bączalu? 
Jak to jest być na parafii w stronach, które 
dobrze się zna? 
Cała moja „kariera” upłynęła dotychczas na 
terenie Kolbuszowszczyzny. Tam mam więk-
szość znajomych, na nowo poznaję Jasło 
i okolice. Do domu rodzinnego miałem po-
nad sto kilometrów, więc była to wyprawa 
całodniowa. Teraz jest bardziej „praktycz-
nie”, w każdej chwili mogę podjechać do 
domu, jak choćby ostatnio, po potrzebne 
dokumenty. Udało się odnowić dawne zna-
jomości, spotkałem koleżanki z I LO z Jasła. 
 
- A jak wyglądała księdza droga kapłańska?  
To Pan Bóg powołuje, do Niego należy inicja-
tywa. Spotkałem na swej drodze wspaniałych 
kapłanów, ks. Artura, ks. Stanisława, wikariu-
szy z Bączalu, z utęsknieniem wspominam 
wyprawy rowerowe na Słowację, wyjazdy do 
Warszawy… Święcenia przyjąłem w roku 
2005 z rąk bpa Kazimierza Górnego. Skiero-
wany zostałem do Parafii Łączki Kucharskie 
koło Ropczyc, potem na dłużej zagościłem 
w okolicach Kolbuszowej: Kosowy, Cmolas, 
Widełka. Do moich obowiązków należało 
prowadzenie Liturgicznej Służby Ołtarza, 

grupy Katolickiego Sto-
warzyszenia Młodzieży 
(KSM). 
- Czym będzie się ksiądz 
zajmował w naszej para-
fii? 
Moim pragnieniem jest 
reanimacja oddziału 
Przyjaciół Wyższego 
Seminarium Duchownego w Rzeszowie. 
Trzeba zintensyfikować w modlitwy o powo-
łania w obliczu poważnego kryzysu wiary. 
Europa i świat liczą na kapłanów z Polski, 
często w naszym seminarium gościli biskupi 
z rozmaitych zakątków świata i prosili: przy-
ślijcie nam kapłanów, kleryków. W udziale 
przypadło mi prowadzenie także oddziału 
Akcji Katolickiej i KSMu. 
 
- Czy ma ksiądz jakieś oczekiwania lub oba-
wy przychodząc do Tarnowca?  
Najwięcej moich obaw generuje praca 
w szkole, młodzież nie zawsze wynosi z domu 
zasady zachowania, rodzic bywa roszczenio-
wy, źle reaguje na krytyczną uwagę pod ad-
resem Pociechy. Ważna jest atmosfera 
w szkole, współpraca z Kierownictwem, by 
nie było agresji. Będę szukał natchnienia, by 
przekonać Młodzież do praktykowania wiary, 
a z tym, jak widzimy, nie jest najlepiej. Je-
stem pełen nadziei i optymizmu. 
 Pozdrawiam serdecznie wszystkich.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Iz 35,4-7a   Ps 146   Jk 2,1-5   Mk 7,31-37 

Bóg chce nadać zupełnie nową jakość 
naszemu życiu, przemienić to, co po ludz-
ku wydaje się zupełnie niemożliwe. O tym 
pisze prorok Izajasz. Taką sytuację widzi-
my też w Ewangelii, gdzie Jezus uzdrawia 
głuchoniemego – otwiera jego uszy i 
rozwiązuje język. 
Zobacz dziś co w twoim życiu jest taką 
sytuacją, która wydaje się beznadziejna. 
Pokaż ją Jezusowi i pozwól Mu wejść do 
swojego życia. Jego przyjście wszystko 
zmienia.  
Dziś też kluczowe jest wezwanie Pana 
Jezusa: Effatha – Otwórz się! Otwórz się 
na łaskę i działanie Pana, na Jego głos!  
 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 06.09 

7:00 + Paweł Szydło (int. od babci Salomei 
Czekańskiej z rodziną) 

+ Piotr Granda (int. od mamy) 

18:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

O łaskę mocnej wiary dla księży pra-
cujących w parafii 

Poza 
 

+ Stanisław Wiktorski (greg. – int. od 
sąsiadów Wietecha) 

+ Joanna Macek (int. od kuzynki Kata-
rzyny z Martyną) 

+ Alicja Wietecha (int. od Elżbiety 
i Jana Polak z rodziną) 

+ Waleria Sanocka (int. od sąsiadów 
Ginalskich) 

Wtorek 07.09 

7:00 + Józef Michalski (int. od sąsiadki Eli 
Gałuszka) 

+ Piotr Granda (int. od siostry Magda-
leny z mężem) 

18:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

O cnotę nadziei dla księży pracujących 
w parafii 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. – int. od 
rodziny Kardasiów) 

+ Waleria Sanocka (int. od rodziny 
Głowackich z Piotrówki) 

+ Alicja Wietecha (int. od Bogusławy 
Szarek z Krosna) 

+ Joanna Macek (int. od chrzestnej 
z rodziną) 

Środa 08.09 święto Narodzenia NMP 

7:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

+ Piotr Granda (int. od brata z rodzi-
ną) 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Marian Roś (w 4. rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. – int. od 
Agaty i Marka Lepuckich z dziećmi) 

+ Joanna Macek (int. od rodziny Gar-
barz) 

+ Waleria Sanocka (int. od Krystyny 
i Adama Ciepiela z Roztok) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od Magda-
leny i Przemysława Wiśniowskich) 

+ Alicja Wietecha (int. od rodzeństwa 
Moniki) 

Czwartek 09.09  

7:00 + Józef Michalski (int. od rodziny 
Nowaków z Umieszcza) 

+ Maria i Mieczysław Majewscy 

18:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

O cnotę miłości dla księży pracujących 
w parafii 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. – int. od 
Tadeusza i Marty Radoń z rodziną) 

+ Joanna Macek (int. od babci Marii) 

+ Waleria Sanocka (int. od rodziny 
Zarembów z Moderówki) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od Heleny 
Trznadel) 

+ Alicja Wietecha (int. od Jerzego 
Rozpary z rodziną) 

20:00 + Wojciech Kłodowski (w 2. rocz. śm.) 

Piątek 10.09 

7:00 + Józef Michalski (int. od kuzynek 
Lucyny i Dominiki) 

+ Danuta Piotrowska 

18:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

+ Stanisław Garbarz (w 2. rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. – int. od 
Marii i Krzysztofa Grzesiak z rodziną) 

+ Joanna Macek (int. od rodziny 
Szmydów) 

+ Waleria Sanocka (int. od pracowni-
ków Delikatesów Centrum w Tarnow-
cu) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od Urbani-
ków z Tarnowca) 

+ Alicja Wietecha (int. od rodziny 
Bucków) 

Sobota 11.09 

7:00 + Józef Michalski (int. od Stanisławy 
i Marka Zawadowicz) 

+ Piotr Granda (int. od brata z rodzi-
ną) 

+ Jadwiga i Adam Gancarz 

18:00 + Henryk Betlej (w 10. rocz. śm.) 

+ Stanisław Grzesik (greg.) 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. – int. od 
Janiny Grochowskiej) 

+ Joanna Macek (int. od Zdzisława 
i Zofii Betlej) 

+ Waleria Sanocka (int. od mieszkań-
ców wspólnoty bloku 24) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od koleża-
nek, kolegów i wychowawczyni syna 
Piotra) 

+ Alicja Wietecha (int. od sąsiadki 
Agnieszki z rodziną) 

Niedziela 12.09 

7:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

8:30 
Wro-
canka 

W 1. rocz. ślubu Marii i Krzysztofa 

11:30 Za parafian 

+ Janina i Adolf Garbacik (w 11. rocz. 
śm. Janiny) 

+ Anna Biernacka 

W 30. rocz. ślubu Zdzisława i Joanny, 
z prośbą o potrzebne łaski 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. – int. od 
rodziny Kupka i Gawron) 

+ Joanna Macek (int. od rodziny Do-
boszów z Szebni) 

+ Alicja Wietecha (int. od sąsiadów 
Angstrów) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od koleża-
nek i kolegów córki Magdaleny) 

+ Waleria Sanocka (int. od rodziny 
Gawronów z Szebni) 

16:30 + Stanisław Olbrot 

 

 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dziś o 16:00 Różaniec i zmiana tajemnic 
różańcowych, w przyszłą niedzielę Nieszpo-
ry ludowe. 
2. W poniedziałek po Mszy świętej zbiórka 
ministrantów – zarówno starszych jak 
i kandydatów na ministrantów. Ustalimy 
terminy spotkań i przygotujemy asystę na 
odpust. Obecność obowiązkowa. 
3. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na 
plebanii. 
4. Będziemy próbować tworzyć w parafii 
scholę dorosłych. Pierwsze spotkanie orga-
nizacyjne odbędzie się we wtorek o godz. 
20:00 w domu pielgrzyma. Ustalimy rytm 
i czas spotkań. Zapraszamy wszystkich chęt-
nych, zwłaszcza młodzież pracującą i średnie 
pokolenie. 
5. W środę w Liturgii Kościoła wypada Świę-
to Narodzenia NMP. Uroczyste obchody 
w naszej parafii przenosimy na najbliższą 
niedzielę. O godz. 17:30 jak w każdą środę 
Nowenna. 
6. W środę po Mszy świętej wieczornej 
w domu pielgrzyma spotkanie Stowarzysze-
nia Przyjaciół Seminarium. Zapraszamy 
dotychczasowych członków oraz tych, któ-
rym leży na sercu troska o powołania. 
7. W czwartek po Mszy świętej wieczornej 
w kościele spotkanie dla kandydatów do 
bierzmowania z klas VII wraz z rodzicami. 
Kandydaci otrzymają indeksy. 
8. W czwartek dodatkowa Msza św. o godz. 
20:00. Po niej adoracja całonocna, która 
kończy się w piątek o godz. 12:30. 
9. W sobotę spowiedź parafialna przed 
Odpustem od godz. 10:00 do 12:00 i od 
16:00 do 18:00. 
10. W niedzielę Odpust parafialny. Nie bę-
dzie Mszy świętej o godz. 10:00. Suma od-
pustowa o godz. 11:30 na zewnątrz kościoła. 
Kazanie odpustowe na Sumie wygłosi ks. 
Sławomir Nowak – proboszcz z Krasiczyna. 
11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 
w minionym tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 1. i 2. z Roztok. 
12. Ze względu na dość częste prośby 
o odprawienie Mszy św. w nagłych sytua-
cjach typu o uzdrowienie itp., od jutra moż-
na prosić o odprawienie takich intencji 
bezpośrednio przed Mszą sprawowaną 
przez ks. Kustosza. O taką intencję mogą 
prosić zarówno parafianie jak i pielgrzymi 
przybywający do Sanktuarium. Ks. Kustosz 
nie przyjmuje intencji z wyprzedzeniem. Dla 
pozostałych księży (łącznie z księżmi prała-
tami) intencje są przyjmowane z kilkumie-
sięcznym wyprzedzeniem w zakrystii po 
Mszy. 
13. Od dziś po wakacyjnej przerwie wraca 
gazetka parafialna. Zachęcamy do zabiera-
nia jej do swoich domów oraz dla osób 
starszych i chorych. 
 


