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Tarnowiec, 3 października 2021 

Ruch pielgrzymkowy w naszej parafii 
Do naszego Sanktuarium przybywało co roku wiele pielgrzymek. 

W ubiegłym roku, ze względu na sytuację epidemiczną  
zorganizowany ruch pielgrzymkowy zamarł zupełnie. Jako parafianie 
odczuwaliśmy bardzo brak pielgrzymek, izolacje i ograniczenia które 
dotyczyły nas wszystkich. 

W tym roku nastąpiło pewne ożywienie ruchu pielgrzymkowego. 
Było kilka zorganizowanych grup, między 
innymi z Zagorzyc, Krasnego, Niechobrza, 
Ropczyc czy Szczepanowa. Pierwszymi 
pielgrzymami w tym roku były dzieci po   
I Komunii Świętej. 15 lipca Dzień 
Wspólnoty przeżywała w naszej parafii 
młodzież oazowa. 

Do obsługi pielgrzymek włączali się też 
parafianie. W  oprowadzaniu grup 
pomagała pani katechetka. Były także 
pieczone kiełbaski na grillu, gorąca 
herbata, kawa oraz sprzedaż pamiątek.  
Służenie i pomoc pielgrzymom i gościom 
daje wielką radość. Pielgrzymi dzielą się 
swoimi duchowymi przeżyciami w naszym sanktuarium. Interesują 
się historią naszej parafii a szczególnie historią naszej cudownej 
figury Matki Bożej Tarnowieckiej. Dla wielu Kalwaria Dzieci 
Nienarodzonych  jest miejscem zadumy i głębszego spojrzenia na 
wartość ludzkiego życia. 

Pielgrzymi podziwiają także piękno naszej świątyni, zadbanego 
otoczenia, przestrzeni 
i uroczego położenia 
naszego sanktuarium. 
Część ich deklaruje 
powtórny przyjazd 
wraz ze znajomymi. 

          Jurek 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 
Rdz 2,18-24   Ps 128   Hbr 2,9-11   Mk 10,2-16 

Dziś słowo Boże prowadzi nas do początku – do dzieła 
stworzenia. Biblia nie rości sobie prawa do przekazania nam 
prawdy naukowej na temat początków ludzkości ale przekazuje 
prawdę o naszym człowieczeństwie i zamyśle Pana Boga. Prawdą, 
którą trzeba nam dziś przyjąć sercem jest prawda o tym, że jako 
ludzie zajmujemy wyjątkowe miejsce pośród stworzenia i żadna 
istota żywa się z nami nie równa, i jako tacy zajmujemy szczególne 
miejsce w Sercu Boga. Bożym zamysłem jest także nasza płciowość, 
którą otrzymujemy od samego początku i jako mężczyzna i kobieta 
wzajemnie się uzupełniamy, wzajemnie siebie potrzebujemy  
i razem tworząc związek małżeński stajemy się obrazem Boga  
i wypełniamy plan Boży. 
 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. W tym tygodniu w czwartek wypada wspomnienie 
NMP Różańcowej. 

2. Nabożeństwa różańcowe codziennie w Tarnowcu  
o godz. 17:30 (w niedzielę o godz. 16:00) i we Wrocance 
o 16:00 (w niedzielę przed Mszą o 8:30). 

3. W poniedziałek po Mszy wieczornej zbiórka  
wszystkich ministrantów i lektorów. 

4. We wtorek na Nabożeństwo Różańcowe na godz. 
17:30 zapraszamy dzieci przygotowujące się do  
Pierwszej Komunii wraz z rodzicami. Dzieci otrzymają 
różańce. 

5. W środę ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. 
Msza święta o godz. 19:00, po niej nowenna i procesja 
różańcowa. Zapraszamy strażaków do uczestnictwa we 
Mszy świętej i niesienia Figury. Nie będzie różańca  
o 17:30. 

6. W czwartek Różaniec poprowadzi Koło Przyjaciół  
Seminarium. Zapraszamy członków i sympatyków do 
włączenia się w modlitwę w intencji powołań. 

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 po Mszy wieczornej spotkanie KSM-u,  
w sobotę o godz. 10:00 spotkanie scholi. 

9. W sobotę pielgrzymka do Strachociny i Komańczy. 
Wyjazd z parkingu o godz. 8:00. 

10. W najbliższą niedzielę na Mszę św. o godz. 11:00 
zapraszamy wraz z rodzicami młodzież z klas VIII, która 
rozpoczęła przygotowanie do Sakramentu  
Bierzmowania. Prosimy, aby młodzież wraz z rodzicami 
usiadła w pierwszych ławkach. Na zakończenie Mszy 
świętej nastąpi włączenie do grona kandydatów do 
Bierzmowania. 

11. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary w minionym  
tygodniu. W tym tygodniu zapraszamy gr. 3 i 4  
z Sądkowej. 

12. W minionym tygodniu na dziewczynkę z Ukrainy 
zebraliśmy 2665 zł. 

13. Za tydzień w Niedzielę w Dzień Papieski zbiórka do 
puszek na fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z naszej 
parafii dwoje młodych korzysta ze stypendium tej  
Fundacji. 
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Intencje Mszy Świętych 
Poniedziałek 04.10  - św. Franciszka z Asyżu 

7:00 + Zofia Urbanik (int. od  
chrzestnego z rodziną) 

16:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
syna Pawła z rodziną) 

18:00 + Katarzyna Ryzner (int. od syna 
z żoną) 

W intencji Bogu wiadomej oraz 
za zmarłych rodziców Stanisławę 
i Wincentego (int. od córki) 

Poza 
 

+ Dariusz Antoszak (int. od  
rodziny Dubiel i Bielskich) 

+ Marian Kobak (greg. – int. od 
wnuka Wiktora) 

+ Ryszard Majka (int. od kuzynki 
Joli z rodziną) 

+ Janusz Krychta (int. od 
Katarzyny i Bartłomieja Smosna 
z rodziną) 

Wtorek 05.10  - św. Faustyny 

7:00 + Katarzyna Ryzner (int. od 
wnuczki Moniki z rodziną) 

Prośba o łaski 

16:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
syna Janusza z rodziną) 

18:00 + Zofia Urbanik (int. od syna 
Piotra) 

Poza + Dariusz Antoszak (int. od 
Kazimiery Bielskiej) 

+ Marian Kobak (greg. – int. od 
wnuka Wiktora) 

+ Ryszard Majka (int. od rodziny 
Gancarzów i Betlejów) 

+ Janusz Krychta (int. od Urszuli  
i Jana Trela z rodziną) 

Środa 06.10 

7:00 + Katarzyna Ryzner (int. od  
wnuka Stanisława z rodziną) 

19:00 Za ofiarodawców 

+ Joanna i Mieczysław  
Kłodowscy 

Poza + Dariusz Antoszak (int. Od 
sąsiadów Dariusza i Barbary 
Kiszka z dziećmi) 

+ Marian Kobak (greg. – int. od 
rodziny Lechwarów) 

+ Ryszard Majka (int. od wujka 
Wugeniusza Betlej i kuzynki 
Doroty i Lidii) 

+ Janusz Krychta (int. od  
Małgorzaty i Krzysztofa  
Krzysztyniak z rodziną) 

Czwartek 5.10 

7:00 + Zofia Urbanik (int. od syna 
Grzegorza) 

16:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
chrzestnej Anny) 

18:00 + Stanisław Juszczyk (11. rocz. 
śm.) 

+ Katarzyna Ryzner (int. od  
wnuka Artura) 

Poza + Dariusz Antoszak (int. od  
koleżanek i kolegów ze Szkoły 
Podstawowej w Brzezówce) 

+ Marian Kobak (greg. – int. od 
wnuczki Sylwii z rodziną) 

+ Ryszard Majka (int. od rodziny 
Frączek) 

+ Janusz Krychta (int. od Ireny 
Świdrak) 

Piątek 07.10 - NMP Różańcowej 

7:00 + Katarzyna Ryzner (int. od  
wnuka Przemysława z rodziną) 

Za dusze w czyśćcu cierpiące 

16:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
brata Antoniego z rodziną) 

18:00 + Zofia Urbanik (int. od Krystyny 
i Tadeusza) 

Poza + Dariusz Antoszak (int. od  
koleżanek i kolegów ze  
Szkoły Podstawowej  
w Brzezówce) 

+ Marian Kobak (greg. – int. od 
wnuczki Sylwii z rodziną) 

+ Ryszard Majka (int. od Janiny 
Delimata) 

+ Janusz Krychta (int. od Sławka 
z rodziną) 

Sobota 08.10  

7:00 + Zofia Urbanik (int. od  
Łukasza – kolegi Piotra) 

16:30 
Wrocanka 

+ Stanisław Wiktorski (int. od 
brata Józefa z rodziną) 

18:00 W 50. rocz. ślubu Alicji i  
Mariana 

+ Tadeusz Lepucki (17. rocz. śm.) 

Poza + Dariusz Antoszak (int. Od 
rodziny Ryżowiczów) 

+ Marian Kobak (greg. – int. od 
wnuczki Sylwii z rodziną) 

+ Ryszard Majka (int. od  
Krystyny i Stanisława Chudych  
z Umieszcza) 

+ Janusz Krychta (int. od kolegi 
Adama) 

Niedziela 09.10 

7:00 + Zofia Świdrak 

8:30 
Wrocanka 

+ Edward Wójtowicz 

10:00 + ks. Adam Garbacik,  
ks. Władysław Gurbisz 

Poza + Marian Kobak (greg. – int. od 
sąsiadki Janiny) 

+ Janusz Krychta (int. od  
koleżanek z Opieki 
Długoterminowej) 

+ Ryszard Majka (int. od Ewy) 
11:30 Za parafian 

+ Władysława Urban (10. rocz. 
śm.) 

16:30 + Zofia Soboń (int. od swatowej 
Eugenii) 

 

 

K A T E C H E Z A 

Po wstępnej części Mszy Świętej 
przystępujemy do Liturgii Słowa. 
Krzesło celebransa przypomina  
o obecności Jezusa w swym 
ludzie, ołtarz przypomina  
o obecności Jezusa pod 
Postaciami Chleba i Wina. 
Natomiast ambona przy jakiej 
jest sprawowana Liturgia Słowa 
przypomina o obecności 
Chrystusa w Słowie, albowiem 
gdy w Kościele czyta się Pismo 
Święte, wówczas On sam mówi. 
Pomagać w dostrzeganiu tej 
obecności mają znaki procesji  
z ewangeliarzem, wraz ze 
świecami i kadzidłem oraz 
ucałowanie ewangeliarza ,znak 
krzyża przed czytaniem Ewangelii 
oraz pozdrowienie „Pan z wami”  
i odpowiedź „Bogu niech będą 
dzięki”. Czytania mają ustaloną 
kolejność najczęściej w czasie 
niedzielnej Mszy pierwsze 
czytanie ze Starego Testamentu 
ma związek z ewangelią zaś psalm 
jest odpowiedzią na pierwsze 
czytanie. Drugie czytanie kieruje 
nasze myśli na życie 
chrześcijańskie jako realizację 
usłyszanych treści. Śpiew 
„Alleluja” to pozdrowienie Pana 
który przemawia w swoim 
Słowie. Homilia jest integralną 
częścią Mszy świętej i ma za cel 
uczynić usłyszane w Słowie treści 
bardziej owocnymi. Wyznanie 
wiary daje okazję do osobistego 
odnowienia przyjęcia Jezusa  
i Jego nauki. Zaś Modlitwa 
Powszechna zwana Modlitwą 
Wiernych jest spełnianiem funkcji 
kapłańskiej przez Lud Boży jaki 
przynosi w swych modlitwach 
przed ołtarz świat cały i jego 
biedy. 

*** 
 

 


