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                Katecheza 
W dobrym uczestnictwie we Mszy Św. pomaga nam rozumienie znaczenia znaków liturgicznych i ich kolejności. Msza Św. rozpoczyna się 
od procesyjnego wejścia. Procesja na wejście prowadzi do ołtarza. Przedstawia ona także tym, którzy już się znajdują na swoich 
miejscach, zbliżanie się całego ludu do Boga. Widzialnym znakiem Chrystusa jest ołtarz. Kapłan podchodzący do ołtarza oddaje cześć 
ołtarzowi całując go. Można także okadzić ołtarz, ten gest pierwotnie oznaczał wyróżnienie pewnej osobistości, w tym wypadku 
oddajemy cześć Jezusowi obecnemu wśród nas. Liturgia jest otwierana znakiem krzyża świętego i pierwszym pozdrowieniem 
liturgicznym: „Pan z wami”, na które wspólnota odpowiada : „ I z duchem twoim”. Liturgia więc od początku mówi do nas, że 
wydarzenie to odbywa się mocą Trójcy Przenajświętszej przez Krzyż naszego Pana. Zaś wezwania przypominają, że Pan jest wśród 
zebranych i Pan Przewodniczy przez posługę kapłana. Rozłożenie rąk przez kapłana oznacza objęcie i uścisk. Następnym elementem 
akcji liturgicznej jest akt pokuty, jest to przeproszenie za grzechy przez wszystkich zebranych na liturgii. Szczególne miejsce zajmuje tu 
starożytne wezwanie Kyrie eleison, które oznacza Panie zmiłuj się nad nami. Wezwanie to niesie w sobie prośbę o ulitowanie ale  
i wyznanie wiary i prośba i Boże zbawienie. Następnie w niedziela i święta śpiewa się hymn pochwalny mający taką formę już od IV  
wieku zwany Gloria. Jest to śpiew modlitwy pochwalnej Chwała, już więc na poczatku Mszy stajemy przed Bogiem w postawie 
uwielbienia i zachwytu nad Bogiem. Część wstępna Mszy Św. kończy się modlitwą dnia zwaną kolektą, gdyż zbiera ona wszystkie 
modlitwy wiernych zanoszone do Boga w czasie milczenia jaki powinien poprzedzać kolektę. 
 

                                                                           Kiedyś ks. Franciszek Blachnicki – twórca Ruchu Światło-Życie (Oazy) napisał 
                                                                                        książkę, która nosi tytuł „Chrześcijanie czy sympatycy?”. Sam tytuł jest już 
prowokujący i pokazuje zasadniczy problem, który niestety przez wielu współczesnych tzw. chrześcijan nie jest dostrzegany. 
Bycie chrześcijaninem to nie tylko bycie ochrzczonym i spełnianie od czasu do czasu takich czy innych praktyk religijnych. To 
przede wszystkim bycie w relacji z Panem Bogiem i głębokie poczucie przynależności do Wspólnoty Kościoła, której 
konkretnym wyrazem jest parafia, w której  aktualnie żyję. 

Parafia jest bogatą rzeczywistością, w której każdy powinien znaleźć swoje miejsce. Potrzeba nam wychodzić   
z mentalności „klienta”, który przychodzi do kościoła lub parafii po konkretne produkty i usługi i nie widzi, że jest on częścią 
tej rzeczywistości. 

I tu pojawiają się konkretne pytania: na ile znam moją parafię, to co się w niej dzieje wraz przestrzeniami, które  
w niej funkcjonują? Zapraszam do przejrzenia poniższej prezentacji różnych rzeczywistości parafii wraz z zastanowieniem się 
„gdzie jest moje miejsce ?”. Zachęcam, aby wziąć trzy kolory i zakreślić te w których uczestniczymy; drugim te, w których 
nigdy nie braliśmy udziału; trzecim te, w które moglibyśmy się włączyć. 

 

Parafia - gdzie moje miejsce? 
 

Liturgia/Modlitwa 
  

- Cotygodniowa Msza święta niedzielna 
- Msza święta w tygodniu (godz. 7:00  
i 18:00) 
- Nowenna do Matki Bożej w każdą środę 
(godz. 17:30) 
- Nabożeństwo do Serca Jezusa w 
pierwsze piątki (godz. 17:30) 
- Nabożeństwo do Niepokalanego Serca 
Maryi w pierwsze soboty (godz. 17:00) 
- Różaniec w int. Obrony Życia w trzecie 
soboty (godz. 17:30) 
- Adoracja (możliwość każdego tygodnia 
od godz. 21 w czwartek do godz. 12:30 w 
piątek) 
- Nieszpory ludowe (niedziela godz. 
16:00) 
- Nabożeństwo Fatimskie 
- Róża Różańcowa 

 

Formacja 
 

- Katecheza niedzielna (godz. 9:40 i 11:10) 
- Koło Biblijne (wtorek godz. 19:00) 
- Msza z rozbudowaną homilią (czwartek 
godz. 20:00) 
- Krąg Domowego Kościoła 
- Akcja Katolicka (jedna środa w miesiącu) 
- Stowarzyszenie Przyjaciół Seminarium 
(jedna środa w miesiącu) 
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży 
(piątek godz. 19:00) 
- spotkania dla kandydatów do 
Bierzmowania (co dwa tygodnie czwartek 
godz. 18:45 i sobota 15:30) 
- spotkania dla rodziców dzieci 
komunijnych i kandydatów do 
Bierzmowania (kilka razy w roku) 
 

MISJA 
Głoszenie Jezusa innym 

Ks. Łukasz 

Posługa 
 

- Caritas 
- Listurgiczna Służba Ołtarza (ministranci i 
lektorzy – poniedziałek po Mszy 
wieczornej) 
- Służba przy Liturgii dorosłych (czytania, 
modlitwa wiernych, psalm, zbieranie 
składki) 
- układanie bukietów 
- schola dziecięca (sobota godz. 10:00) 
- schola dorosłych (w trakcie tworzenia) 
- obsługa sklepiku 
- posługa mediów parafialnych (gazetka, 
strona, facebook, Youtube) 
- przepisywanie intencji, dbanie o gablotki 
- dbanie o obejście (skalniaki, kwiaty, 
koszenie trawy, itd.) 
- grupowi 
- animatorzy i liderzy grup 
- sprzątanie kościoła 
 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
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Piątek 24.09 

7:00 Dziękczynna za wyzdrowienie Pawła,  
z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Bożej 

+ Stefania, Maria, Karol Nowaccy 

18:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

+ Tadeusz Adamik 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
sąsiada Waldka Cioska z rodziną) 

+ Joanna Macek (int. od Eugeniusza 
Betlej) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od Moniki  
i Artura Jasińskich) 

+ Dariusz Antoszak (int. od Emilii  
i Marty z Porąb z rodziną) 

Sobota 25.09 

7:00 + Melania i Aleksander Grzesik 

+ Katarzyna Ryzner (int. od córki 
Józefy) 

18:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

+ Barbara Raś 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
koleżanek i kolegów z pracy syna 
Janusza) 

+ Joanna Macek (int. od Aleksandry 
Betlej) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od sąsiadów 
Lawerów) 

+ Dariusz Antoszak (int. od Zofii  
i Juliana Biedroń) 

Niedziela 26.09 

7:00 + Jerzy i Jan Ryzner (w 16. rocz. śm. 
Jana) 

8:30 
Wrocan

ka 

+ Anna i Józef Hydzik oraz Stanisława 
Urbanik 

10:00 + Dariusz Kwieciński (w 6. rocz. śm.) 

+ Stanisław Grzesik (greg.) 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
Marty i Jana Radoniów) 

+ Joanna Macek (int. od rodziny 
Skowron z Szebni) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od rodziny 
Piotrowskich) 

+ Dariusz Antoszak (int. od Edyty  
i Artura Biedroń) 

11:30 Za parafian 

16:30 W int. Gabrieli Rachwalskiej z okazji 
18. urodzin, o zdrowie i potrzebne łaski 
oraz opiekę Matki Bożej Tarnowieckiej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intencje Mszy świetych 

Poniedziałek 20.09  
św. Andrzeja, Pawła i Towarzyszy 

7:00 + Stanisław Świdrak (w 1. rocz. śm.) 

+ Michalak Helena, Janina, Przemysław, 
Józef, Jan, Władysław 

18:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

Podziękowanie za uzdrowienie  
z koronawirusa dla rodziny, z prośbą  
o dalsze błogosławieństwo dla rodziny 

Poza 
 

+ Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
Służby Wstawienniczej Kobiet „Lidia” 

+ Joanna Macek (int. od uczniów  
i rodziców kl. II b z wychowawcą) 

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

+ Katarzyna Jasińska (int. od Franczaków 
z rodziną) 

+ Dariusz Antoszak (int. od rodziny 
Kozów) 

Wtorek 21.09 święto św. Mateusza 

7:00 + Maria i Stanisław Dzwonkowicz 

+ Bogdan Stój (w rocz. śm.) 

18:00 W 40. rocz. ślubu Anny i Kazimierza Styś 

+ Stanisław Grzesik (greg.) 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
Agnieszki i Wiesława Śliwa 

+ Joanna Macek (int. od koleżanki 
Marzeny Grzyb) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od Weroniki 
Zajdel z rodzicami) 

+ Dariusz Antoszak (int. od naczelnika 
OSP Brzezówka) 

Środa 22.09 

7:00 + Jan i Zofia Chudy 

+ Stefan Wójcik 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Stanisław Grzesik (greg.) 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
rodziny Orzechowicz z Wrocanki) 

+ Joanna Macek (int. od Iwony Szydło  
z dziećmi) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od Jakuba 
Jasińskiego) 

+ Dariusz Antoszak (int. od uczniów i 
wychowawczyni z kl.ccvIa) 

Czwartek 23.09 św. Pio 

7:00 + Stanisław Filip 

18:00 + Stanisław Grzesik (greg.) 

+ Grzegorz Wierdak i Arkadiusz Kubacki 

Poza + Stanisław Wiktorski (greg. - int. od 
rodziny Kobaków z Wrocanki) 

+ Joanna Macek (int. od rodziny 
Barańskich) 

+ Katarzyna Jasińska (int. od Natalii 
Jasińskiej) 

+ Dariusz Antoszak (int. od rodziny 
Ladzińskiej) 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ Mdr 2,12.17-20   Ps 54   Jk 3,16-4,3   Mk 9,30-37 
Zobaczmy grzech, który próbuje nas skłócić i wejdźmy na drogę nawrócenia. Panie odnów naszą Wspónotę! 

 

10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym tygodniu. W tym 
tygodniu zapraszamy gr. 5. i 6. z Roztok. 
11. Zachęcamy, aby zabrać pamiątkowe obrazki odpustowe, które 
wyłożone są za ławkami. 
12. Dziś po Mszach zbiórka do puszek na Radio Via. 
13. Wszystkie ogłoszenia także w gablotce i na stronie parafii. 
 

Ogłoszenia parafialne 
1. W tym tygodniu we 
wtorek wypada święto św. 
Mateusza. 

2. Dziś i w przyszłą niedzielę 
o 16:00 Nieszpory ludowe. 

3. W poniedziałek po Mszy 
świętej zbiórka ministrantów 
ze szkoły średniej, a w środę 
o godz. 16:30 spotkanie ka-
ndydatów na ministrantów. 

4. We wtorek o godz. 19:00 
Koło Biblijne na plebanii. 

5. W czwartek na Mszę  
o godz. 18:00 zapraszamy 
uczniów klas III. wraz z rodzi-
cami. Po Mszy świętej spo-
tkanie przygotowujące do 
Pierwszej Komunii Świętej. 

6. W czwartek dodatkowa 
Msza św. o godz. 20:00. Po 
niej adoracja całonocna, 
która kończy się w piątek  
o godz. 12:30. 

7. W piątek spotkanie KSM-u, 
w sobotę o godz. 10:00 
spotkanie scholi. 

8. W piątek po Mszy 
wieczornej ks. proboszcz 
zaprasza na spotkanie na 
plebanii osoby posługujące 
przy liturgii: lektorów, 
dorosłych czytających modli-
twę wiernych, zbierających 
składkę, śpiewających psa-
lmy, posługujących przy 
kwiatach oraz wszystkich, 
którzy chcieliby włączyć się  
w takie posługiwanie. 

9. Ks. Łukasz prosi, aby 
rodzice kandydatów do 
Bierzmowania z klas VIII, 
którzy jeszcze tego nie zrobili 
umówili się na indywidualne 
spotkanie. 

10. Dziękujemy za sprzątanie 
i ofiary w minionym 
tygodniu. W tym tygodniu 
zapraszamy gr. 5. i 6. z 
Roztok. 
Zachęcamy, aby zabrać 
pamiątkowe obrazki 
odpustowe, które wyłożone 
są za ławkami. 
Dziś po Mszach zbiórka do 
puszek na Radio Via. 
Wszystkie ogłoszenia w 
gazetce, w gablotce i na 


