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Tarnowiec, 12 września 2021 

Drodzy Parafianie!  
Rozpoczynamy kolejny rok duszpasterski jaki jest czasem naszego 

duchowego przygotowania do 100 - lecia koronacji naszej Figury. 
W minionym roku rozważaliśmy o tym, że Bóg jest miłością i jeste-
śmy wezwani do życia według prawa miłości. Doświadczmy jednak 
boleśnie swojej własnej grzeszności i grzechu innych ludzi jaki często 
nas boleśnie rani. 

W nadchodzącym roku chcemy razem zastanowić się nad tym 
czym jest grzech, skąd się bierze, co nam robi i jak się go strzec. 
Grzech uderza w miłość i chce ją w nas zabić i uczynić nas niezdol-
nymi do przyjmowania Bożej miłości i niezdolnymi do czynienia mi-
łości. 

Rozpoczynamy więc rok walki o utrzymanie w nas miłości Bożej 
jaką jesteśmy obdarzeni. 

Towarzyszyć nam będzie w tym roku obraz jaki jest na jednej 
z mozaik naszego kościoła. Przedstawia on ludzi, którzy opuszczają 
raj, po złamaniu swej doli przez grzech pierworodny. Ale nie pozo-
stają oni pozbawieni Bożej miłości, odziani w szaty ze skór ,zrobione 
przez Boga, doświadczają Jego troski. Na obrazie tym widzimy także 
postać Maryi. Symbolizuje ona słowa nadziei jakie usłyszeli nasi pra 

rodzice. Nazywa 
się te słowa 
protoewangelią 
czyli pierwszą 
zapowiedzią 
Dobrej Nowiny. 
Bóg obiecuje że 
Ten który naro-
dzi się z Maryi, 
czyli Jezus, po-
kona zło. 
 

Z odwagą więc przystąpmy do naszego całorocznego zmagania ze 
złem. Walczmy o odnowienie w sobie Bożej Miłości. Zaufajmy 
w Bożą pomoc i orędownictwo Maryi w ciągu naszych całorocznych 
walk o miłość w naszym życiu i wyzwolenie się ze zła. 

Ks. Proboszcz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Mi 5,1-4a   Ps 96   Rz 8,28-30   Mt 1,1-16.18-23 

 
Dziś przeżywamy w naszej Wspólnocie parafialnej Odpust Naro-
dzenia NMP. Wsłuchując się w Ewangelię na dzisiejszą uroczy-
stość możemy uświadomić sobie, że Pan Bóg ma plan dla każde-
go z nas i każde wydarzenie ma sens w Bożej perspektywie. Gdy 
patrzymy oczami wiary możemy powiedzieć: „A stało się to 
wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie...” Historia moja 
i mojej rodziny to historia Boga z nami. Każde narodziny to nowy 
człowiek wpisujący się w Bożą historię. Tak było z Maryją i tak 
jest z każdym z nas. Popatrzmy dziś na siebie i ucieszmy się swo-
im życiem i zobaczmy w nim Boży zamysł. 
 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. W tym tygodniu we wtorek Święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego, w środę wspomnienie Matki Bożej 
Bolesnej, w sobotę święto św. Stanisława Kostki - 
patrona młodzieży. 
2. Dziś i w przyszłą niedzielę o 16:00 Nieszpory ludo-
we. 
3. W poniedziałek po Mszy świętej zbiórka ministran-
tów ze szkoły podstawowej, a w środę o godz. 16:30 
zbiórka kandydatów na ministrantów. Zapraszamy 
chłopców, którzy zapisali się przed wakacjami oraz 
nowych chętnych. 
4. We wtorek o godz. 19:00 Koło Biblijne na plebanii. 
5. W środę po Mszy świętej wieczornej w domu piel-
grzyma spotkanie Akcji Katolickiej. 
6. W tym tygodniu rozpoczynamy regularne spotkania 
kandydatów do Bierzmowania z klas VIII. Spotkania 
będą w czwartki o godz. 18:45 i w soboty o godz. 
15:30. Będą one trwały około półtorej godziny. Pro-
simy, aby wybrać dzień spotkań. 
7. W czwartek dodatkowa Msza św. o godz. 20:00. Po 
niej adoracja całonocna, która kończy się w piątek 
o godz. 12:30. 
8. W piątek spotkanie KSM-u, w sobotę o godz. 10:00 
spotkanie scholi. 
9. W najbliższą sobotę o godz. 17:30 Różaniec w in-
tencji dzieci nienarodzonych oraz modlitwa i błogo-
sławieństwo za rodziców oczekujących potomstwa. 
10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym 
tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 3. i 4. 
z Roztok. 
11. W zakrystii są do odebrania rozpiski Mszy pogrze-
bowych za śp. Mariana Kobak i Dariusza Antoszak. 
Można je także znaleźć na stronie parafii. 
12. Dziękujemy za ofiary złożone w minioną niedzielę 
na Afgańczyków. 
13. W następnym tygodniu po Mszach zbiórka do 
puszek na Radio Via. 
14. Zapraszamy również do odwiedzania strony inter-
netowej parafii oraz naszego profilu na Facebook’u.  
15.Wszystkie ogłoszenia oraz intencje umieszczone są 
również w gablocie.  
 
 
 
 

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

Poniedziałek 13.09 św. Jana Chryzostona 

7:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

W int. Karola w 18. urodziny, o bło-
gosławieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej 

18:00 + Kazimierz Bukowiecki (w 7. rocz. 
śm.) 

+ Józef Michalski (int. od sąsiadów 
Ginalskich) 

Poza 
 

+ Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
sąsiadów Stysiów) 

+ Joanna Macek (int. od rodziny 
Jolanty i Zygmunta Szarlińskich oraz 
Andżeliki i Łukasza Cyrklów) 

+ Alicja Wietecha (int. od kolegów i 
koleżanek córki Małgorzaty z Delika-
tesów Centrum z Osobnicy) 

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

Wtorek 14.09 święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego 

7:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

+ Stanisława Jerzak (int. od koleżanek 
z KGW Tarnowiec) 

18:00 + Piotr Granda (int. od emerytowa-
nych nauczycielek Przedszkola w 
Tarnowcu) 

+ Mieczysław i Helena Mijal (w 20. 
rocz. śm. Heleny) 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
Wójcików) 

+ Joanna Macek (int. od rodziny 
Przybyłów) 

+ Alicja Wietecha (int. od kolegów i 
koleżanek córki Małgorzaty z Delika-
tesów Centrum Jasło Kochanowskie-
go) 

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

Środa 15.09 wspomnienie NMP Bolesnej 

7:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

+ Maria i Jan Kobak 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Wojciech (w 20. rocz. śm.) i Stani-
sław Gadzała (w 30. rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
Marii i Czesława Jakubowskich) 

+ Joanna Macek (int. od kuzynki 
Renaty i kuzyna Mirka) 

+ Alicja Wietecha (int. od kolegów i 
koleżanek córki Małgorzaty z Delika-
tesów Centrum Jasło Baczyńskiego) 

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

Czwartek 16.09 św. Korneliusza i Cypriana 

7:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

+ Danuta Kędra 

18:00 + Piotr Granda (int. od rodziny Koba-
ków) 

71. rocz. urodzin Tadeusza, o błogo-
sławieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej Tarnowieckiej 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
KGW we Wrocance) 

+ Joanna Macek (int. od kuzynki 
Andżeliki z mężem i rodziną) 

+ Alicja Wietecha (int. od właścicieli 
Delikatesów Centrum Jasło Baczyń-
skiego) 

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

Piątek 17.09 

7:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla 
Daniela 

18:00 + Piotr Granda (int. od rodziny Grase-
lów z Filadelfii) 

+ Tomasz Kapała 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
Zofii i Wiesława Jakubowskich) 

+ Joanna Macek (int. od Szkoły Pod-
stawowej w Tarnowcu) 

+ Alicja Wietecha (int. od rodziny 
Sikorów i Sanockich) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od rodziny 
Pasiniewiczów z rodziną) 

Sobota 18.09 święto św. Stanisława Kostki 

7:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

+ Edward Zub 

18:00 + Władysław Zychowicz (w 40. rocz. 
śm.) 

+ Maria Bąbińska 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
załogi Biedronki Jedlicze) 

+ Joanna Macek (int. od Szkoły Pod-
stawowej w Tarnowcu) 

+ Alicja Wietecha (int. od rodziny 
Szczepańskich) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od przyja-
ciół i kolegów z Liceum Krzyśka) 

Niedziela 19.09  

7:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

8:30 
Wro-
canka 

+ Stanisława i Zygmunt Urban 

10:00 + Antoni (w 1. rocz. śm.) 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
Anety i Zbigniewa Marek z rodziną) 

+ Joanna Macek (int. od pracowni-
ków Szkoły Podstawowej w Tarnow-
cu) 

+ Alicja Wietecha (int. od Barbary i 
Krzysztofa Kołobut) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od rodziców 
i rodzeństwa) 

11:30 Za parafian 

+ Józef Gwiżdż (w 9. rocz. śm.) i Józe-
fa 

16:30 + Amelia Dłuska (w 12. rocz. śm.) 

*** 
Żarty Mileny 

- Jasiu, co jest bliżej Polski - Księżyc czy 
Ameryka? 
- Księżyc. 

- Jesteś pewien? 
- Tak, bo od nas Księżyc widać, a Ameryki 

nie. 

Matko nasza – Pani i Królowo! 

Różnie Cię nazywa-
ją: Częstochowska, 
Licheńska, Różań-
cowa, Tarnowiec-

ka... 

- ale – Jedna Je-
steś, Jedna – cho-

ciaż – różne są 
Twoje imiona. 

Jest wiele miejsc na świecie – 

gdzie królujesz nasza Pani – 

i Tarnowiec – za mieszkanie obrałaś 

i przed wielu laty – naszą Królową 
zostałaś. 

Dzisiaj – Twe urodzinowe święto 

i rolnicy do Ciebie przybyli z podzięką, 

bo wszystkie zboża już sprzątnięto. 

Nie łatwo było w tym roku – 

ale – przy Twej i Twego Syna pomocy 

wszystkie kłosy sprzątnięte zostały 

i plonami – rolników – uradowały. 

 

Matko nasza! 

Miłość do Ciebie w naszych sercach 
goreje 

i chociaż – różne są życia koleje – 

Ty – dla nas zawsze będziesz – otuchą 
i nadzieją. 

A – kiedy przyjdzie „czas” – bę 

dziesz w Niebie 

oczekiwać nas – Matko nasza i Królo-
wo!!! 

M.T. 

 

 

 

Sonda uliczna. Dziennikarz do 

przechodnia: 

– Co pana zdaniem jest gorsze w 

dzisiejszych czasach: niewiedza czy 

obojętność? 

– Nie wiem. Co mnie to obchodzi! 


